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ämneslärarexamen
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för
examina inom ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
respektive gymnasieskolan i undervisningsämnena bild, dans, idrott och hälsa,
matematik, musik, samhällskunskap och svenska.
Högskolan i Borås
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Chalmers tekniska högskola AB
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Göteborgs universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Högskolan Dalarna
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Högskolan i Gävle
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet
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Högskolan i Halmstad
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet
Högskolan Kristianstad
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet

Högskolan Väst
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Karlstads universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Konstfack
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Kungl. Tekniska högskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Linköpings universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Linnéuniversitetet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Luleå tekniska universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Lunds universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Malmö universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Mittuniversitetet
Se separat beslut.
Mälardalens högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet
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Stockholms konstnärliga högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, ifrågasatt kvalitet
Stockholms universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Södertörns högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Umeå universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Uppsala universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Örebro universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet uppfyller inte
kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda dessa examina. Dessa
lärosäten ska senast 18 februari 2021 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att
lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. När det gäller Stockholms konstnärliga
högskola kommer UKÄ i samband med detta att ta ställning till om det finns anledning
att utvärdera ämnet dans med inriktning mot koreografi. När det gäller enskilda
utbildningsanordnare kommer UKÄ att ta ställning till om det finns anledning att föreslå
regeringen att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.
De lärosäten som ska inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits är:
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Göteborgs universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet bild, idrott och hälsa, matematik respektive svenska.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, idrott och hälsa respektive matematik.
Högskolan i Borås: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet svenska.
Högskolan Dalarna: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete
i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa respektive svenska.
Högskolan i Gävle: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet svenska.
Högskolan Kristianstad: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik, samhällskunskap respektive svenska.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik respektive samhällskunskap.
Högskolan Väst: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 79 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska.
Karlstads universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott och hälsa respektive svenska.
Linköpings universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska
Linnéuniversitetet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik
Luleå tekniska universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet dans, matematik, musik respektive
samhällskunskap.
Lunds universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik respektive svenska.
Malmö universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet matematik. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.
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Mälardalens högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet samhällskunskap.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska.
Stockholms konstnärliga högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet dans.
Stockholms universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik. Ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.
Södertörns högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet samhällskunskap respektive svenska.
Umeå universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik.
Uppsala universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik, samhällskunskap respektive svenska.
Örebro universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till yrkesexamen. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs
i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger
inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning
(Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett
regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av
utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och
jävsförhållanden finns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en
bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån
nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1).
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förutsättningar
utformning, genomförande och resultat
studentperspektiv
arbetsliv och samverkan

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive
utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har
tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där bedömarna gjort bedömningen att det varit
relevant har ändringar gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det
samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att
UKÄ efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För
närmare information, se Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och
avancerad nivå, Universitetskanslersämbetet 2018).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Medverkat i ärendets beredning har Ellinor Alvesson, Charlotte Ejsing, Yvonne Fors,
Helene Fröborg, Henrik Holmquist, Erik Karlsson, Maria Nyman, Nils Olsson, Ludvig
Ornstein Fredlund, Sebastian Steele och Thomas Öst.
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning
av seniora utredaren Emma Wimmerstedt i närvaro av biträdande avdelningschef Lisa
Jämtsved Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Anders Söderholm
Emma Wimmerstedt
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Högskolan i Borås
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Högskolan i Borås

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4524

Samlat
omdöme
Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) står personalens professionsrelaterade och vetenskapliga
kompetens i proportion till utbildningens volym. Lärosätet arbetar även aktivt med högskolepedagogisk
fortbildning. Det finns vissa problem med att rekrytera lärare till lärarutbildningen, vilket bland annat
beror på att det vid lärosätet saknas forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området. Det
finns dock långt gångna planer på att starta en forskarskola i pedagogik för att säkra
kompetensförsörjningen och stärka den egna forskarmiljön. Men för inriktningen svenska är antalet
lärare och deras sammantagna vetenskapliga kompetens inte är adekvat och inte heller tillräcklig i
proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort sikt. I dagsläget är att antalet
disputerad personal med svenskämnesdidaktisk kompetens i minsta laget. Bedömargruppen anser
dock att det är sannolikt att kompetensen kommer att finnas på lång sikt och rekommenderar lärosätet
att fullfölja och utveckla det arbete som pågår när det gäller personalförsörjning. Den
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen adekvat och står i proportion till utbildningen på
både kort och lång sikt.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande till följd av brister i den vetenskapliga miljön när det gäller
ämnesdidaktisk forskning. Inom UVK är merparten av de undervisande lärarna är aktiva inom olika
utbildningsvetenskapliga forskningsprojekt och samarbeten. Lärosätet jobbar också aktivt med att
synliggöra det vetenskapliga perspektivet och vetenskapliga förhållningssättet i lärarutbildningen.
Studenterna får därmed rika möjligheter att se och själva utveckla sin förmåga att förhålla sig till
sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska erbjuder lärosätet en
professionsinriktad miljö, men den vetenskapliga miljön brister när det gäller svensämnesdidaktisk
forskning. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera och fullfölja de tänka
utvecklingsplanerna för att stärka forskningsmiljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Det finns centrala områden i svenskämnets språkvetenskapliga del som inte tas upp i
utbildningen, bland annat språkhistoria och grannspråk. Lärosätet säkerställer därför inte att
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studenterna kan utveckla både ämnesdjup och bredd.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet arbetar aktivt med att ge studenterna möjlighet att utveckla
och visa kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder, i nära samspel med de
vetenskapsteoretiska moment som ingår i UVK. Det sistnämnda gäller även för det huvudsakliga
arbetet med relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Lärosätet är medvetna om
behovet av att stärka handledningen inom kvantitativa forskningsmetoder, vilket också visar att
lärosätet har ytterligare ambitioner inom området. Bedömargruppens rekommendation är att fortsätta
utveckla handledarkompetensen och bredda det ämnesanknutna teori- och metodfältet ytterligare.
Sammantaget finns det således en vetenskaplig progression genom lärarutbildningen för att stödja
studenternas utveckling av kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder,
forskningsetik och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt dessa faktorers
betydelse för en lärares yrkesutövning.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen gör bedömningen att lärosätet jobbar aktivt
med målet genom att länka samman UVK, VFU och ämnesdidaktik i olika lärprocesser, och genom att
använda många olika examinationsuppgifter. Lärosätet har därmed arbetat fram en modell för att
säkerställa studenternas kunskaper inom det komplexa samspelet mellan erfarenhet och forskning.
Arbetet genomförs i en process av kunskapsprogression. Lärosätet har en tydlig ambition om att
successivt utveckla studenternas förmåga att göra egna analyser av de ovanstående sambanden och
redogöra för deras betydelse i praktiken.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. Lärosätets sammanlänkning mellan högskoleförlagda kurser och
verksamhetsförlagda kurser stärker kopplingen dem emellan och därigenom mellan didaktisk teori och
tillämpad praktik. Kopplingen mellan VFU-kurser, UVK och ämnesdidaktiska kurser är mycket
medveten. Lärosätet har inlett ett arbete för att omarbeta lärandemålen eftersom de uppfattas som
otydliga. Bedömargruppen ser positivt på detta arbete då formuleringarna behöver konkretiseras. Det
förekommer i utvärderingsmaterialet ett flertal exempel som visar att det didaktiska perspektivet
genomgående finns med i ämnesstudierna vad gäller litteraturvetenskap – litteraturdidaktik, och att
samspelet mellan ämneskunskaper och didaktik där belyses och problematiseras i ett metaperspektiv.
Genom utbildningens utformning och genomförande samt varierade examinationsformer, inklusive
seminarieformen, får studenterna goda förutsättningar för att uppnå måluppfyllelse när det gäller
litteraturdidaktik. Utbildningen visar en tydlig slagsida åt det litteraturdidaktik och brister när det gäller
språkdidaktik. Lärosätet rekommenderas att ytterligare stärka studenternas möjligheter få omsätta och
utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör måluppfyllelse men att den inte säkerställs när det gäller språkdidaktiken.
Målet om att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls. UVK och VFU integreras och det finns en tydlig idé om progressionen som
genomsyrar kursstrukturen, och studenternas förmåga säkerställs med olika examinationer. Den
didaktiska processen omfattar exempelvis föreläsningar om kön, etnicitet, klass och intersektionalitet,
vilka knyts samman med seminarieserier och inlämningsuppgifter för att öka medvetenheten om
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centrala faktorer i en inkluderande undervisning. Det framgår samtidigt att man på lärosätet är
medvetna om behoven av ett fortsatt utvecklingsarbete. I underlaget finns flera exempel på lokalt
formulerade kursmål som ligger i linje med uppfyllelsen av målet liksom en rad övningar och
examinationsuppgifter i samma spår. Det ger därmed ett gediget intryck, enligt bedömargruppen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet arbetar
aktivt med att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling får genomslag i kursplaner och kursinnehåll.
Bedömargruppen kan sammanfattningsvis konstatera att jämställdhetsperspektivet är synnerligen
beaktat, kommunicerat och förankrat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns
vid lärosätet en stark medvetenhet och en genomtänkt struktur i UVK-kursernas sätt att arbeta med
jämställdhetsperspektivet. En väl genomtänkt kunskapsprogression inom området finns inbyggd i
kursstrukturen, vilket visas i ökade krav på studenterna när det gäller analys och didaktiska val.
Lärosätet ger flera goda exempel på jämställdhetsperspektivet från litteraturdelen av ämnet och från
litteraturdidaktikens område. I flera av litteraturkurserna ska studenterna inkludera kön- och
genusproblematik i uppgifter som går ut på att läsa, analysera och på ett utökat sätt förstå litteraturen
och samhället, och jämställdhetsperspektivet ingår även i moment som tar upp pojk- och flickböcker,
ungdomsböcker och läsarens roll i en genusskapande process. Bedömargruppen menar även att
jämställdhetstematik är ett centralt område inom språkvetenskap och –didaktik. Lärosätet
rekommenderas därför att även i språkkurserna mer uttalat lyfter in detta perspektiv i undervisningen.
Bedömargruppen anser att det systematiska kvalitetsarbetet motsvarar formuleringarna i
bedömningsgrunden. Man följer regelbundet upp utbildningen och återkopplar resultatet till relevanta
intressenter, samt sätter kontinuerligt in uppföljande åtgärder. Det finns riktlinjer för löpande
utvärderingar av kurser och program, och detta arbete utförs kontinuerligt och regelbundet. I den
uppföljande processen ingår ett beredningsarbete med reglerade krav på att förankra och
kvalitetssäkra resurser. Lärosätet arbetar också enligt bedömargruppen aktivt med att förebygga
avhopp från utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenter inom utbildningen får möjlighet att påverka och ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna har möjligheter att ingå i beslutande organ,
även om aktivitetsgraden verkar vara relativt låg. Utöver möjlighet till deltagande i formella organ finns
ett utvecklat informellt studentinflytande. De informella kontaktvägarna mellan studenter och lärare
används mest, och de upplevs också fungera bäst av båda parterna. Man är vidare medvetna om att
små studentgrupper kan vara både en fördel och en nackdel för studentinflytandet. Vid lärosätet finns
en utvecklad systematik för att utvärdera kursernas utformning och för studenternas inflytande över
dem, bland annat när det gäller schemaläggning, studiegrupper och arbetsformer, enligt
bedömargruppen. De obligatoriska kursvärderingarna har låg svarsfrekvens, och i stället för att
försöka öka svarsfrekvensen arbetar lärosätet med andra alternativ, bland annat genom att hålla
möten inför kursstart med utgångspunkt i föregående årskurs utvärderingar. Ett utvecklingsarbete
pågår för att öka engagemanget ytterligare.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet visar ett väl utvecklat samarbete med det omgivande samhället, när det gäller VFU, bibliotek
och internationella kontakter. Det finns ett regionalt mentorssystem med överbryggande funktion,
liksom ett rikt kontaktnät med skolor utomlands. Dessutom har lärosätet ett särskilt inrättat samarbete
som syftar till att överbrygga avstånden mellan utbildning och arbetsliv.
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Chalmers tekniska högskola AB
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Chalmers tekniska högskola AB

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4480

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) står det klart att antalet lärare och deras
sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat.
Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med
vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Inom inriktningen
mot undervisningsämnet matematik är den vetenskapliga kompetensen i matematik mycket hög och
har en bredd som gott och väl täcker utbildningens behov. Den matematikdidaktiska vetenskapliga
kompetensen är svag men tillräcklig. Genom tidsbegränsat anställda mästarlärare säkerställs den
professionsrelaterade kompetensen. De flesta lärare har också formell högskolepedagogisk
kompetens och är engagerade i utbildningsfrågor.
Inom utbildningsmiljön för ämneslärarutbildningen i UVK har lärosätet en nyinrättad institution för att
säkerställa vetenskaplig och professionsinriktad miljö för utbildning, och där möjligheter till fortsatt
utbyggnad av forskningsmiljöer finns. Vetenskapligt relevanta och professionsinriktade miljöer finns
också på ytterligare ett antal institutioner på lärosätet och via samverkan med Göteborgs universitet.
Utbildningsmiljön för ämneslärarutbildningen utgår ifrån en stark vetenskaplig miljö i matematik och är
sammansatt av lärare som verkar på flera olika institutioner. Miljön är väl sammanhållen och har väl
fungerande koppling till särskilda övningsskolor. En styrka är kopplingen till civilingenjörsutbildningen
som gör att lärarstudenterna får se hur matematik används i andra ämnen och i samhället, samtidigt
som det är en utmaning för utbildningen att hantera detta dubbla fokus mot lärande och ledarskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet har ett väl genomtänkt system för individuell validering av studenternas
matematikkunskaper från kandidatstudier inom olika civilingenjörsprogram. De inledande
kandidatstudierna kan i sig räknas som väsentlig fördjupning i matematik. Studenterna får ett brett
kunnande i matematik, både inom kandidatkurserna i matematik och inför och under VFU:n.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom att studenterna möter och
tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar sambandet
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, exempelvis i det avslutande mastersarbetet. Inom
inriktningen matematik säkerställs måluppfyllelsen genom att studenterna möter vetenskapsteori och
vetenskaplig metod i flera kurser. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter synliggörs genom att jämföra
vetenskapliga modeller i olika kunskapsfält. Den återkommande interaktionen med mästarlärare och
verksamma lärare gör också att studenterna får god förståelse för relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Även om forskningsmetoder behandlas på ett tillfredsställande sätt
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ännu tydligare säkerställer att varje enskild student får
fördjupad kunskap om både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom exempel på
uppgifter i samband med VFU och aktuella vetenskapliga artiklar. Inom inriktningen matematik är
utbildningen väl integrerad mellan campusförlagda kurser och VFU, vilket ger studenterna goda
förutsättningar för att uppnå målet. Det framgår tydligt att lärarna arbetar nära studenterna och
yrkesverksamheten för att stödja studenternas professionsinriktade och vetenskapliga utveckling.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK säkerställs
måluppfyllelsen genom exempelvis tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika
händelser i klassrummet, rollspel, modellera undervisning samt via återkoppling på genomförd
undervisning via mästarlärare. Inom inriktningen matematik har flera lärare en stor andel tjänstgöring
inom VFU, vilket gör att man regelbundet kan följa upp och examinera studenternas förmåga att
tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik i undervisningen på övningsskolorna. Genom
utbildningen behandlas och examineras arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning i en tydlig progression. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom att studenter reflekterar över och
analyserar den enskilda elevens lärande och utveckling, men också genom att studenten arbetar med
utgångspunkt i variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika elevgrupper. Inom
inriktningen matematik behandlas och examineras arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning i en tydlig progression som stöds av lärarnas nära samarbete med varandra och
med övningsskolorna. Under VFU:n får studenterna stöd av mästarlärarna. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom dels en
specifik kurs om hållbar utveckling, dels kurser som belyser skolans värdegrund och demokratiska
uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mobbning och diskriminering.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
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måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur jämställdhetsperspektivet beaktas inom såväl organisationen som i de kurser
som ingår i utbildningen. Målet examineras i utbildningen och lärosätet lyfter i synnerhet fram skollagen
och läroplanen samt litteratur om jämställdhetsperspektivet i en av programmets kurser. Kursinnehållet
behandlas också på seminarier med autentiska fallbeskrivningar och examineras i en slutrapport. Inom
inriktningen matematik har lärosätet sett över litteraturen när det gäller författare samt balansen mellan
kvinnliga och manliga föreläsare och lärare på kurserna.
För att säkerställa uppföljning, åtgärder och återkoppling av utbildningen, finns upparbetade
kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmet. Programmet utvärderas
varje år och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och lärarutbildare samt rektorer på
övningsskolorna. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning,
genomförande och uppföljning av kursvärderingar. Inom inriktningen matematik har lärosätet beaktat
studenternas studiesociala situation, speciellt vid mottagning och introduktion. Man erbjuder stöd till
studenterna i samverkan mellan utbildningsprogram, studentkår och teknologsektion.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektiv framkommer i självvärderingen och i samband med intervjuerna att det
finns rutiner för studentinflytande och strukturer för studenters medverkan i beredande och beslutande
organ. Studenterna får även informellt möjlighet att påverka kursers utformning, exempelvis via
enskilda samtal som stärker intrycket av att lärosätet tar studentperspektivet på allvar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan redogör lärosätet för olika typer av samverkan med det
omgivande samhället i stort, och ger exempel på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i
anslutning till mer externt riktade verksamheter som bidrar till att ge studenter beredskap att möta
förändringar i arbetslivet. Lärosätet har även en väl genomtänkt VFU-organisation med mästarlärare
och övningsskolor, som bidrar till goda kontakter med lärare och gymnasieskolor. Mästarlärarna har
dessutom en avgörande roll i att utveckla studentens beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.
Genom att mästarlärarna integreras med övriga lärarutbildare sprids deras professionskunskaper inom
lärarkollegiet.
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Gymnastik- och idrottshögskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Gymnastik- och idrottshögskolan

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4534

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärarkollegiet har adekvat utbildning och det råder god personaltäthet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En styrka är den höga andelen tillsvidareanställningar. En
annan styrka är att lärosätet arbetar för att säkerhetsställa den vetenskapliga kompetensen hos
samtliga adjunkter. Lärarna har de flesta fall en lärarexamen och femtio procent är disputerade. Då
lärosätet har en mycket god bemanning inom inriktningen idrott och hälsa och den personal som
undervisar på utbildningen har en bred kompetens anser bedömargruppen att den sammantagna
kompetensen är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande på kort och
lång sikt.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet inom UVK finns en vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, där verksamheten bedrivs så att det finns ett samband mellan forskning och utbildning, främst i
riktning mot det ämnesspecifika. Miljön erbjuder mycket goda materiella förutsättningar för att utveckla
ämneskunnande. Det finns både för- och nackdelar med att lärosätet bara har ett ämne.
Förutsättningarna att integrera det ämnesspecifika och det mer generella är goda jämfört med större
lärosäten med flera ämnen, men det kan finnas en risk för att de generella aspekterna av undervisning
och utbildning inte betonas i tillräckligt hög grad i UVK-kurserna.
Avseende utbildningsmiljön är lärosätet aktivt inom forskning inom det idrottsvetenskapliga fältet och
inte minst i ämnet idrott och hälsa. Den ämnesinriktade forskningen framstår som relevant och
praktikanknuten, vilket förstärks av att forskarna genomgående undervisar i utbildningen. Lärosätets
forskningsområden har en bredd som har hög relevans för studenternas utbildning och kommande
yrkesliv. Granskningen av de självständiga arbetena ger en annan bild än den samlade bedömningen.
De självständiga arbetena visar genomgående på en begränsad måluppfyllnad i relation till de mål där
dessa utgör ett underlag. Detta skulle kunna vara en indikation på att verksamheten inte bedrivs så att
det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen vill dock betona att
deras bedömning är tvärtom att det finns ett tydligt samband, en god utbildningsmiljö, och att det är
andra orsaker som ligger bakom de självständiga arbetenas svagheter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
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uppfylls då det finns ett ämnesstudiepaket och varierande undervisnings- och examinationsformer
som prövar studenternas kunskaper och förståelse utifrån ett flertal perspektiv.
Det finns en tydlig koppling mellan kurslitteraturen och den verksamhetsförlagda utbildningen och det
är vanligt att studenterna dokumenterar och reflekterar kring moment kopplat till den
verksamhetsförlagda utbildningen. Granskningen av de självständiga arbetena visar dock att i mindre
än hälften av arbetena visar studenterna sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen.
Bedömargruppen menar att det kan finnas flera anledningar till detta. Även om bedömargruppen anser
att studenternas ämneskunskaper för att utöva läraryrket bedöms och säkerställs i utbildningen
rekommenderar bedömargruppen lärosätet att ta resultatet av bedömargruppens granskning av de
självständiga arbetena på allvar. Lärosätet bör göra en utvärdering av hela processen som leder fram
till de självständiga arbetena. Trots svagheterna som finns inom de självständiga arbetena hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet argumenterar övertygande för hur de arbetar med att uppnå
målets huvudsakliga delar, och för en progressiv hantering inom både UVK och ämneskurser. Men de
brister som noterats i granskade självständiga arbeten ger anledning att ifrågasätta hur de moment
som faller in under målområdet examineras. Det finns särskilt skäl att stärka vetenskapsteorin och
hanteringen av kvantitativa metoder. Studenterna får under utbildningen successivt möta och öva
vetenskapsteori och olika forskningsmetoder och forskningstraditioner. Vidare visar lärosätet på en
progression inom målets ramar. Uppsatsguiden har förutsättningar att fungera som stöd för
studenterna i deras process att skriva självständiga arbeten. Sammantaget anser bedömargruppen,
utifrån självvärderingen, att utbildningen genom sin utformning, genomförande och sina examinationer
ger studenterna förutsättningar att nå måluppfyllnad. Bedömargruppen ställer sig dock frågan om det
integrerade synsättet med den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnet och den verksamhetsförlagda
utbildningen integrerade som ska vara lärosätets styrka inte också har sina svagheter.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet gör en utvärdering av hela processen som leder fram
till de självständiga arbetena. Lärosätet bör också utvärdera undervisningen och
examinationsformerna knutna till vetenskapsteori. Trots svagheterna som finns inom de självständiga
arbetena anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet ger förutsättningar för att studenterna ska utveckla ett
kritiskt, självständigt och reflekterande förhållningssätt till ämnesrelevant forskning generellt och inom
utbildningens olika delar. Mot bakgrund av bristerna i lärosätets examensarbeten rekommenderas att
lärosätet genomgående stärker kopplingen mellan forskning och praktik. Lärosätet har en tydlig
ambition att utveckla studenternas kritiska och självständiga förhållningssätt till erfarenheter och
forskning i undervisningsämnet. Detta uppnås genom olika forskningsanknutna och praktiknära
uppgifter. Studenterna får ta del av och självständigt och kritiskt använda sig av aktuell forskning.
Dessa inslag ökar successivt under utbildningen. Lärosätet visar också att studenterna får lära sig att
kritiskt reflektera över sitt eget och andras arbete. Det finns en tydlig progression och lärosätet arbetar
med målet integrerat mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnet och den
verksamhetsförlagda utbildningen. Bedömargruppen vill dock betona att det finns en osäkerhet om hur
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lärosätet genom examination säkerställer att studenterna når målet. Trots svagheterna som finns inom
de självständiga arbetena anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen har ett tydligt
ämnesdidaktiskt fokus, vilket främst är en styrka för utbildningens tillämpbarhet. Genom hela
utbildningen utvecklar studenterna verktyg för att leda undervisning, och metodik och didaktik framstår
som genomgående integrerade. Utvecklingen av undervisningsförmågan understöds allsidigt inom
UVK genom kurser om skolans samhälleliga uppdrag om lärande i förhållande till olika elevgrupper
och elevers skilda förutsättningar och behov samt i kurser om lärande i förhållande till bedömning och
examination av elever. Några av UVK-kurserna behöver utvecklas, bland annat kursen i betyg och
bedömning som kan behöva breddas. Lärosätet visar ett tydligt ämnesdidaktiskt fokus i relation till
utbildningens tillämpbarhet, kompletterat med mer allmändidaktiska ingångar i vissa kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärosätet betonar och reflekterar kring att det är viktigt att metodik
och didaktik ingår i alla moment av utbildningen. Att studenten visar ämnesdidaktisk förmåga
säkerställs, genom att studenterna kontinuerligt genom hela utbildningen får öva och prövas på sina
kunskaper i didaktik, ämnesdidaktik och metodik. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att
se över behovet av att göra målen för didaktik och ämnesdidaktik och hur dessa examineras tydligare
för studenterna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Detta mål behandlas allsidigt inom UVK i kurser om skolans samhälleliga uppdrag, om
lärande i förhållande till olika elevgrupper samt elevers skilda förutsättningar och behov, samt i kurser
om lärande i förhållande till bedömning och examination av elever. En tydlig styrka för
bedömargruppen är kurserna med inriktning mot läraktiviteter som leds av lärare som själva driver
utvecklingsarbeten i detta. Självvärderingen pekar på behovet av att öka studenternas förståelse och
användning av lärandeteorier i utbildningen, vilket bedömargruppen också ser som angeläget och ett
ytterligare medel att stärka studenternas kritiska förståelse för forskning och forskningsmetodik.
Lärosätet har ett starkt fokus på kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen, där moment från
fyra olika kurser ska säkra att målet uppfylls. Att kurser med inriktning mot läraktiviteter leds av lärare
som också driver utvecklingsarbeten i detta är en tydlig styrka. Det läggs mycket vikt vid anpassning
av undervisningen till olika elever och det finns också en kurs om barn i behov av särskilt stöd.
Progressionen i utbildningen är tydlig.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar hur
utbildningen sätter idrotts- och hälsoundervisning i ett samhälleligt demokratiskt elevperspektiv som
även beaktar mänskliga rättigheter, etik och aspekten hållbar utveckling. Genom kurser i demokrati
och mänskliga rättigheter och genom praktiska värderingsövningar och paneldebatter övar
studenterna att praktiskt-didaktiskt förverkliga skolans värdegrund. Även kurser i elevinflytande och
konflikthantering samt kommunikation övar studenterna i lärandemålet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redovisar en tydlig medvetenhet om
frågornas betydelse och ett aktivt utvecklingsarbete. Perspektivet är enligt bedömargruppens
uppfattning centralt vid utformningen av utbildningen, både med avseende på lärare som kursinnehåll.
Lärosätet arbetar också medvetet med en balanserad könsfördelning bland sina anställda och lärare.
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Jämställdhetsfrågor är prioriterade i lärosätets programråd och i samverkan med det omgivande
samhället. I självvärderingen omtalas att jämställdhetsperspektivet är framträdande i UVK, men inte i
lika hög grad i ämneskurserna. Lärosätet har lärare som bedriver forskning om
jämställdhetsperspektivet och dessa undervisar också i ämnet. Lärosätet lyfter fram kurser som
inkluderar tematiken och uppger att även etnicitet och funktionsvariation ingår i dessa kurser. Andra
inslag i utbildningen är att alla studenter ska bli undervisade av lärare av båda könen och frågor som
rör tematiken är ett obligatoriskt inslag i programrådet. Det normkritiska perspektivet är centralt i flera
delar av utbildningen. Jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras inte bara i ämnet utan
lärosätet anser att programmet genomsyras av det. Detta bekräftas också vid student- och
lärarintervjuerna.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning,
genomförande. Det sammanhållna, mindre lärosätet med en erfaren lärarkår och en beskriven,
välorganiserad samverkan mellan lärarkåren och högskoleledningen har goda förutsättningar att
bedriva ett konstruktivt uppföljningsarbete i nära samverkan med studenterna. Lärosätet har en nära
uppföljning av studieavbrott inklusive ett förebyggande mentorsarbete, och en tidigare hög
avhoppsfrekvens har minskat. Lärarna samarbetar i likhet med lärosätet i stort kring ett löpande
utvecklingsarbete och genomför systematiska utvärderingar, kompletterat med olika former av
återkoppling, bland annat för att stärka de digitala studentutvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet beaktas på flera plan. Lärosätet ger studenterna goda möjligheter att påverka
utbildningens innehåll och genomförande, och flera åtgärder har genomförts efter att studenter visat
på brister i utbildningens struktur och kurser. Närheten mellan studenter och lärare är en god grund för
att påverka, men kan göra studenterna mer försiktiga att komma med kritiska synpunkter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Den främsta
anledningen är att VFU sker i olika årskurser i både grundskola och gymnasieskola, men också att
några av UVK-kurserna sätter skolan i ett förändringsperspektiv, samt genom att lärarna och
handledarna har stor arbetslivserfarenhet och utbredda kontaktnät. Studenterna utbildas också i
konkreta konfliktsituationer och via alumnienkäter får lärosätet information från tidigare studenter som
bidrar till insikter om den egna utbildningens relevans för den faktiska skolverksamheten. Flera
exempel ges på hur lärosätet säkerställer att studenter får kontakt med och en relation till arbetslivet.
Ett utvecklingsområde inom den här bedömningsgrunden är enligt bedömargruppen att stärka
studenternas förberedelse inför det föränderliga arbetslivet.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen bild är bedömningsgrunden
personal är inte tillfredställande eftersom bedömargruppen kan konstatera en obalans mellan
lärarkompetenserna. Genom att betona den konstnärliga inriktningen i utbildningen får den
vetenskapliga ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga kompetensen mindre utrymme, vilket
bedömarna ser som en brist. Bedömargruppen rekommenderar utbildningen att stärka den
vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen och att införliva detta i den långsiktiga planeringen av
kompetensförsörjningen.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Även för inriktningen bild finns en tillfredställande utbildningsmiljö
med samband mellan utbildning och forskning. Utbildningen samverkar med andra institutioner, deltar
i konferenser och olika nationella och internationella nätverk samt samverkar med en forskarskola. Det
finns en svaghet när det gäller studenternas tillgång till egna verkstäder och att det kan bli svårigheter
med att samutnyttja lokaler tillsammans med andra utbildningar. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att aktivt verka för egna funktionella verkstäder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
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uppfylls. Undervisningen omfattar många olika tekniker som utifrån beskrivningarna borgar för en god
utbildning. Bedömargruppen rekommenderar institutionen att göra en översyn av balansen mellan den
konstnärliga och vetenskapliga inriktningen på utbildningen och att säkerställa närheten till
läraruppdraget, för att förvalta de goda förutsättningarna som kommit fram.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Bedömargruppen anser att
utvecklingsarbetet som pågår med att stärka studenternas kunskaper i kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är positivt. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i
kurser inom UVK och examineras också där. Relationen mellan det medieneutrala och mediespecifika
ingår som en viktig del av utbildningen, vilket bedömarna betraktar som en styrka. Det medger en
pågående progressiv diskussion mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket behandlas
på många sätt genom hela utbildningen. Ytterligare en styrka är att studenterna får arbeta fram egna
problemformuleringar för att sedan undersöka dem med relevanta metoder. Ett utvecklingsområde är
att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Det kan ske genom att relevanta
vetenskapliga metoder behandlas i den ämnesförlagda utbildningen och därmed komplettera den
konstnärliga inriktningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Inriktningen bild bidrar till måluppfyllelse framför allt inom kurserna inför det självständiga
arbetet där studenterna ska utgå från frågeställningar som är knutna till ett ämnesdidaktiskt eller
utbildningsvetenskapligt forskningsfält. Studenterna tränas i reflektion och kritiskt granskande av den
egna lärprocessen genom metoderna dokumentation och blogg. Utbildningen arbetar också aktivt med
digitalisering och bilder, vilket har beröringspunkter med elevernas bildhantering, upphovsrätt och
bedömning och utvecklingsarbeten i skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att se
över balansen mellan konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning och förankring i skolans
verksamhet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Måluppfyllelse sker
genom VFU-kurserna och kurser inom UVK. I UVK fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
VFU har en tydlig struktur och progression och ytterst är ämnesinstitutionen ansvarig för dessa. Det
finns också exempel på hur ämnesdidaktiken behandlas och examineras i bildkurser genom
lektionsplaneringar. Trots svagheter när det gäller tydligt innehåll kring ämnesdidaktik och metodik
anser bedömarna att måluppfyllelsen säkras, men ett utvecklingsområde för lärosätet att aktivt arbeta
för att ämnesdidaktik och metodik ska vara en integrerad del av ämnesstudierna samt intensifiera
integreringen av det allmändidaktiska perspektivet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet är tänkt uppfyllas dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Inom UVK finns examinationer som bidrar till att delar att måluppfyllelsen säkerställs.
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Men ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära sig att
planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Det finns även ett glapp mellan informationen
om innehållet i de välplanerade VFU-kurserna och hur de sedan praktiskt iscensätts. Bedömarna
ställer sig frågande till hur transformeringen av det konstnärliga kunskapsområdet sker, från
konstnärlig forskning till en ämnesdidaktisk kunskap för yrkespraktiken. Det är något som inte konkret
framkommer i underlagen. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att måluppfyllelsen brister när det gäller att utveckla
undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser inom såväl UVK,
VFU som i bild. Ett jämställdhetsperspektiv ingår i de flesta VFU-kurserna och utbildningen ger
exempel på en integrering utifrån arbetet i några bildkurser. I en bildkurs studeras och reflekteras över
rättsliga perspektiv, bedömning och betygssättning samt värdering kopplade till ämnet i relation till
jämställdhet, något bedömargruppen ser som positivt. Inom UVK används perspektivet för analys i en
hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och lärosätet har god uppsikt över hur
könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet arbetar med att få studenterna
medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma
och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Det saknas dock moment som ger studenterna verktyg
för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde för utbildningen men anser ändå att jämställdhetsperspektivet är tillfredställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Utifrån identifierade utvecklingsområden inom programrådets
fokusgrupper presenteras de för Samordningsnämnden för lärarutbildningen (SOL) för att i dialog med
institutionerna komma fram till konkreta åtgärdsplaner. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen där lärosätet arbetar aktivt för att stärka kopplingen mellan den
högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bedömargruppen ser det
som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Institutionen verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att programrådet tar initiativ till
åtgärder som förväntas underlätta för studenterna att genomföra sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Institutionen arbetar
även aktivt med studentmedverkan. Studenterna bjuds in till olika råd och träffar och deras åsikter från
kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och
motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med
att på olika sätt öka studentinflytandet. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att fortsätta utarbeta
fungerande forum för samtal, till exempel genom att utveckla de mer informella möjligheterna till
påverkan som att kontakta lärare efter undervisning. Men bedömargruppen ser som sagt positivt på
det lärosätet redan iscensatt för att få bättre kontakt med studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer. För
inriktningen bild framgår att institutionen i samarbete med Skolverket utvecklat de nationella
bedömningsstöden i bild för grundskolans inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9. Då deltog även lärare
ute i skolorna och alumner. Samarbetet med Angeredsgymnasiet har förutom VFU-placeringar
inneburit produktion av kartläggningsmaterial för nyanlända och förberedelseklasser. Samverkan
pågår både nationellt och internationellt med andra bildlärarutbildningar och forskningsnätverk.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4563

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen bild är bedömningsgrunden
personal inte tillfredställande eftersom bedömargruppen kan konstatera en obalans mellan
lärarkompetenserna. Genom att betona den konstnärliga inriktningen i utbildningen får den
vetenskapliga ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga kompetensen mindre utrymme, vilket
bedömarna ser som en brist. Bedömargruppen rekommenderar utbildningen att stärka den
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vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen och att införliva detta i den långsiktiga planeringen av
kompetensförsörjningen.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Även för inriktningen bild finns en tillfredställande utbildningsmiljö
med samband mellan utbildning och forskning. Utbildningen samverkar med andra institutioner, deltar
i konferenser och olika nationella och internationella nätverk samt samverkar med en forskarskola. Det
finns en svaghet när det gäller studenternas tillgång till egna verkstäder och att det kan bli svårigheter
med att samutnyttja lokaler tillsammans med andra utbildningar. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att aktivt verka för egna funktionella verkstäder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Undervisningen omfattar många olika tekniker som utifrån beskrivningarna borgar för en
god utbildning. Men bedömarna ser en diskrepans vid bedömningen av utbildningen och studenternas
självständiga arbeten. De självständiga arbetena utgör ett viktigt underlag för bedömningen av
studenternas fördjupade och väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas
huvudområde. Flera av de självständiga arbetena har bedömts ej uppfylla målet. Bedömargruppen
rekommenderar institutionen att göra en översyn av balansen mellan den konstnärliga och
vetenskapliga inriktningen på utbildningen och att säkerställa närheten till läraruppdraget, för att
förvalta de goda förutsättningarna som kommit fram.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Bedömargruppen anser att
utvecklingsarbetet som pågår med att stärka studenternas kunskaper i kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är positivt. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i
kurser inom UVK och examineras också där. Relationen mellan det medieneutrala och mediespecifika
ingår som en viktig del av utbildningen, vilket bedömarna betraktar som en styrka. Det medger en
pågående progressiv diskussion mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket behandlas
på många sätt genom hela utbildningen. Ytterligare en styrka i att studenterna får arbeta fram egna
problemformuleringar för att sedan undersöka dem med relevanta metoder. Ett utvecklingsområde är
att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Det kan ske genom att relevanta
vetenskapliga metoder behandlas i den ämnesförlagda utbildningen och därmed komplettera den
konstnärliga inriktningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
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studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Inriktningen bild bidrar till måluppfyllelse framför allt inom kurserna inför det självständiga
arbetet där studenterna ska utgå från frågeställningar som är knutna till ett ämnesdidaktiskt eller
utbildningsvetenskapligt forskningsfält. Studenterna tränas i reflektion och kritiskt granskande av den
egna lärprocessen genom metoderna dokumentation och blogg. Utbildningen arbetar också aktivt med
digitalisering och bilder, vilket har beröringspunkter med elevernas bildhantering, upphovsrätt och
bedömning och utvecklingsarbeten i skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att se
över balansen mellan konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning och förankring i skolans
verksamhet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Måluppfyllelse sker
genom VFU-kurserna och kurser inom UVK. I UVK fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
VFU har en tydlig struktur och progression och ytterst är ämnesinstitutionen ansvarig för dessa. Det
finns också exempel på hur ämnesdidaktiken behandlas och examineras i bildkurser genom
lektionsplaneringar. Trots svagheter när det gäller tydligt innehåll kring ämnesdidaktik och metodik
anser bedömarna att måluppfyllelsen säkras, men ett utvecklingsområde för lärosätet att aktivt arbeta
för att ämnesdidaktik och metodik ska vara en integrerad del av ämnesstudierna samt intensifiera
integreringen av det allmändidaktiska perspektivet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet är tänkt uppfyllas dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Inom UVK finns examinationer som bidrar till att delar att måluppfyllelsen säkerställs.
Men ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära sig att
planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Det finns även ett glapp mellan informationen
om innehållet i de välplanerade VFU-kurserna och hur de sedan praktiskt iscensätts. Bedömarna
ställer sig frågande till hur transformeringen av det konstnärliga kunskapsområdet sker, från
konstnärlig forskning till en ämnesdidaktisk kunskap för yrkespraktiken. Det är något som inte konkret
framkommer i underlagen. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att måluppfyllelsen brister när det gäller att utveckla
undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser inom såväl UVK,
VFU som i bild. Ett jämställdhetsperspektiv ingår i de flesta VFU-kurserna och utbildningen ger
exempel på en integrering utifrån arbetet i några bildkurser. I en bildkurs studeras och reflekteras över
rättsliga perspektiv, bedömning och betygssättning samt värdering kopplade till ämnet i relation till
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jämställdhet, något bedömargruppen ser som positivt. Inom UVK används perspektivet för analys i en
hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och lärosätet har god uppsikt över hur
könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet arbetar med att få studenterna
medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma
och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Det saknas dock moment som ger studenterna verktyg
för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde för utbildningen men anser ändå att jämställdhetsperspektivet är tillfredställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Utifrån identifierade utvecklingsområden inom programrådets
fokusgrupper presenteras de för Samordningsnämnden för lärarutbildningen (SOL) för att i dialog med
institutionerna komma fram till konkreta åtgärdsplaner. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen där lärosätet arbetar aktivt för att stärka kopplingen mellan den
högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bedömargruppen ser det
som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Institutionen verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att programrådet tar initiativ till
åtgärder som förväntas underlätta för studenterna att genomföra sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Institutionen arbetar
även aktivt med studentmedverkan. Studenterna bjuds in till olika råd och träffar och deras åsikter från
kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och
motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med
att på olika sätt öka studentinflytandet. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att fortsätta utarbeta
fungerande forum för samtal, till exempel genom att utveckla de mer informella möjligheterna till
påverkan som att kontakta lärare efter undervisning. Men bedömargruppen ser som sagt positivt på
det lärosätet redan iscensatt för att få bättre kontakt med studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer. För
inriktningen bild framgår att institutionen i samarbete med Skolverket utvecklat de nationella
bedömningsstöden i bild för grundskolans inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9. Då deltog även lärare
ute i skolorna och alumner. Samarbetet med Angeredsgymnasiet har förutom VFU-placeringar
inneburit produktion av kartläggningsmaterial för nyanlända och förberedelseklasser. Samverkan
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pågår både nationellt och internationellt med andra bildlärarutbildningar och forskningsnätverk.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4573

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen dans har utbildningen tillräckliga
förutsättningar i fråga om personal på kort och lång sikt, även om det på längre sikt behövs
förstärkning i fråga om vetenskaplig kompetens. Den konstnärliga kompetensen bedöms som hög,
liksom den professionsrelaterade. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärare som arbetar
inom UVK till övervägande del besitter den. Ett viktigt utvecklingsområde är att ytterligare utöka den
vetenskapliga kompetensen i utbildningen, i synnerhet inom danspedagogik. Att söka kompetens
utanför Norden ser bedömargruppen som en möjlig strategi.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper i den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för
utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också
forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med
relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet
arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns en vetenskaplig, konstnärlig
och professionsinriktad miljö inom inriktningen dans. Samarbeten med andra lärosäten och ämnen är
många och en förutsättning för att höja kompetensen i utbildningen och för att få en god
utbildningsmiljö för studenterna. Studentantalet förväntas nu öka i utbildningen, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Det bedrivs forskning med relevans för utbildningen och den
kommer studenterna till del. Bedömargruppen ser den mångfacetterade tvärkonstnärliga och
tvärvetenskapliga miljön som studenterna befinner sig i som en styrka i utbildningen, men att stärka
den vetenskapliga miljön för dansämnet är samtidigt ett viktigt utvecklingsområde. Att införa
doktorandtjänster inom danspedagogik och att rekrytera ytterligare disputerade ser bedömargruppen
som möjliga strategier för att stärka den vetenskapliga miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen erbjuder bredd genom de tre genrer som studenterna arbetar med och djupet
nås genom att studenterna får undervisning i dansgestaltning i samtliga sex ämneskurser. De får även
kunskaper i danspedagogisk forskning. De har ännu inte skrivit några självständiga arbeten, och
därför kan inte några slutsatser dras om hur studenterna visar sina kunskaper där. En styrka är de
gemensamma forskningsförberedande kurserna som studenterna läser tillsammans med
ämneslärarstudenterna i musik och teater.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. De grundläggande kunskaperna i vetenskapsteori och forskningsmetoder får
studenterna inom UVK, medan de fördjupade kunskaperna ska utvecklas inom ämnet. Lärosätet
förlägger enligt självvärderingen en stor del av de fördjupade kunskaperna i det självständiga arbetet.
Därför rekommenderar bedömargruppen lärosätet att se över att både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras på fördjupad nivå. Eftersom området är under utveckling i de
gemensamma forskningsförberedande kurserna anser bedömargruppen att utbildningen sannolikt
kommer att möjliggöra och säkerställa att studenterna vid examen kan visa fördjupad kunskap om
vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder när de planer och förändringar
som lärosäte arbetar med väl är genomförda. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits då
utbildningen är så pass nystartad och därför kan inte några slutsatser om hur studenterna visar sina
kunskaper där dras. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas och
examineras inom UVK och VFU.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. UVK bidrar till måluppfyllelse men fördjupningen sker i ämnena. I inriktningen dans sker en
fördjupning och examensmålet behandlas inom ämneskurser som bygger vidare på kurser inom UVK.
Det examineras muntligt och skriftligt och det finns enligt bedömargruppen en god variation i hur målet
kommer in i de olika kurserna. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits och därför kan inte
några slutsatser dras kring hur studenterna visar sina kunskaper där.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls och förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Målet uppfylls inom inriktningen dans där färdigheter och förmågor utvecklas inom VFU och inom
ämneskurser. En styrka är att det finns en god koppling mellan teori och praktik, eftersom de
högskoleförlagda kurserna lägger grunden för de förmågor som sedan utvecklas under VFU. Målet
säkerställs bland annat genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Eftersom inriktningen dans

Ölk

BESLUT

32(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

tydligt säkerställer måluppfyllelse anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver
utvecklas i utbildningen. Målet behandlas i progression inom VFU och ämneskurser. Ett gott exempel
på hur alla elevers lärande fokuseras i utbildningen är kursen Dansgestaltning och ämnesdidaktik för
gymnasielärare 2. Här håller ett danskompani bestående av dansare med olika funktionsvariationer
seminarier, där studenterna får reflektera kring vad olika elevgruppers behov kan bestå av. Målet
säkerställs genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Att ytterligare förtydliga examinationen
av målet i ämneskurserna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, liksom att införa moment
som berör psykisk ohälsa i danslärarutbildningen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Ett gott exempel är att jämställdhetsperspektivet nu är ett kurskrav i studenternas VFU-rapporter och
att det finns kursmoment där jämställdhet ingår. Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta in
studenternas förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i
utbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
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även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
En särskild styrka inom inriktningen dans är de många olika samarbeten och samverkansprojekt som
utbildningen är involverad i på lokal och nationell nivå.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4578

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
idrott och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Att låta lärare undervisa på högre procentandel
inom UVK ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur
pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Den sammanlagda vetenskapliga och
professionsrelaterade kompetensen hos personalen inom inriktningen idrott och hälsa stämmer väl
överens med utbildningens innehåll och mål, men att ett viktigt utvecklingsområde är förstärkning av
vetenskaplig ämnesdidaktisk kompetens.
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Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning (CUL) där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är
av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen
för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det
finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Även om det inte verkar finnas någon specifik
ämnesdidaktisk forskningsmiljö för inriktningen idrott och hälsa är en av doktoranderna vid CUL
inriktad mot idrott och hälsa.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet möjliggör att studenter genom utbildningen tillägnar sig både brett
kunnande och fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Ett problematiserande förhållningssätt
verkar genomsyra hela utbildningen, och bedömargruppen vill lyfta fram det som ett gott exempel.
Underlagen visar att det finns en väl genomarbetad länkning mellan examensmål,
examinationsuppgifter och bedömningskriterier.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I den del av utbildningen som avser UVK uppfylls målet.
Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska därefter
fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett utvecklingsområde är att
ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till
detta mål men att fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott och hälsa är
förutsättningarna för att säkerställa måluppfyllelse av delar av examensmålet goda. Det finns en
progression genom utbildningen i vad studenterna förväntas kunna, vetenskapsteori och metodologi
integreras enligt underlagen i samtliga kurser, inklusive kurserna inom UVK. Trots att det finns en
specifik kurs inom området verkar däremot inte vetenskapsteori och metodologi vara något som är
tydligt beskrivet i kursplanerna. Underlagen redogör inte heller för några konkreta lärandemål eller
examinationer i vetenskapsteori och metodologi, förutom ett exempel som antyder att det finns ett
fokus inom utbildningen på begreppsanalys och etymologi. Lärosätet är medvetet om befintliga
svagheter när det gäller den här delen av examensmålet. En revidering av kursplanerna är planerad.
Underlagen visar att det inom ramen för ämnesstudierna finns återkommande innehåll som behandlar
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Frågan är ändå om studenterna får möjlighet att
utveckla fördjupad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i ämneskurserna. Granskningen av
de självständiga arbetena visar på stora brister. Det är utifrån underlagen svårt att urskilja en tydlig
bild av måluppfyllelsen av kunskap om relationen mellan vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
i förhållande till betydelsen för yrkesutövningen. Att tydliggöra den här delen av examensmålet ser
bedömargruppen som ett angeläget utvecklingsområde. Sammantaget är bedömningen att målet inte
uppfylls.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat anses inte uppfyllt. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i
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såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott
och hälsa är förutsättningarna för att studenterna ska nå måluppfyllelse av delar av examensmålet
goda. De generella beskrivningarna från UVK, VFU och ämneskurserna visar att studenterna genom
hela utbildningen förbereds för det självständiga arbetet och får träna på att kritiskt och systematiskt
tillvarata och reflektera över främst forskningsresultat. De exemplifieringar som görs är väl beskrivna,
men det är tveksamt om de är exempel på säkerställande av måluppfyllelse av det här examensmålet.
Examinationsuppgifterna som tas upp kan lika gärna ha relevans för andra examensmål. Utifrån
underlagen är bedömargruppen fortfarande oklar över om utbildningen säkerställer att studenterna når
måluppfyllelse av förmågan att systematisera egna och andras erfarenheter och att på så sätt bidra till
kunskapsutveckling i ämne och ämnesområden. I självvärderingen exemplifieras säkerställande av
måluppfyllelse av förmågan att självständigt systematisera egna och andras erfarenheter samt
forskningsresultat med en examination som sker i form av en gruppuppgift. Alltså förhåller sig
bedömargruppen tveksam också när det gäller säkerställandet av måluppfyllelse av den del av
examensmålet som berör självständigheten. I granskningen av de självständiga arbetena bedömdes
hälften av arbetena visa på måluppfyllelse av det här examensmålet. Sammantaget är bedömningen
att målet inte uppfylls.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. I inriktningen idrott och hälsa uppfylls målet genom att det finns
förutsättningar för att studenterna successivt ska utveckla förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik som krävs för undervisningen. Studenterna får ordentligt stöd i att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt till viss del kunskaper i metodik, och kunskaperna prövas i examinationer av
varierande komplexitet. De exempel på lärandemål och examinationsuppgifter som är medtagna i
självvärderingen har däremot främst fokus på planering, genomförande och organisering, och inte så
mycket på förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för undervisning. Det
övergripande intrycket är ändå att utbildningen möjliggör måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som behöver utvecklas. UVK bidrar
tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen
sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. I inriktningen idrott och hälsa är bedömargruppens intryck att
förutsättningarna för att nå måluppfyllelse av det här examensmålet kan bedömas som goda.
Underlagen visar hur lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når
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måluppfyllelse. När det gäller studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning synliggörs progressionen tydligt i
ramkursplanerna för VFU. Även i ämneskurserna verkar arbetsgången vara väl upplagd för
studenternas progression och måluppfyllelse. Det är otydligt hur utbildningen säkerställer delmålet att
på bästa sätt stimulera varje elevs utveckling. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde att lärosätet förbättrar studenternas möjligheter att uppnå den delen av
examensmålet även inom ramen för ämneskurserna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. I inriktningen idrott och
hälsa visar underlagen att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns en handlingsplan framtagen som ger
riktlinjer för jämställdhetsarbetet, men handlingsplanen behöver omsättas i konkreta åtgärder liksom
att jämställdhetsperspektivet behöver förstärkas i kursernas innehåll och examinationer.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Det finns även olika
stödåtgärder för de studenter som behöver det. Avseende inriktningen idrott och hälsa följs
utbildningen upp på ett systematiskt sätt. Organisationen med programråd, programdialoger och
kursrapporter samt införandet av de muntliga utvärderingarna ser bedömargruppen som en styrka i
kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Det är önskvärt med en mer formell uppföljning även på ämnesnivå. Programrådet har genomfört
åtgärder som verkar för att studenterna genomför sina studier inom planerad tid, att
avhoppsfrekvensen inom ämneslärarprogrammet har sjunkit över tid och att kvarvaron är relativt hög
ur nationell synvinkel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
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bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Avseende inriktningen i idrott och hälsa ser bedömargruppen Ämnesdagen som en styrka, liksom
användandet av adjungerade lärare. VFU-organisationen är välstrukturerad och genomtänkt och har
en klar progression i fyra steg för att successivt föra in studenterna i arbetsliv och yrkesverksamhet, i
nära samverkan med handledare ute på arbetsplatserna.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4574

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Att låta lärare undervisa på högre procentandel
inom UVK ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur
pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Den sammanlagda vetenskapliga och
professionsrelaterade kompetensen hos personalen inom inriktningen idrott och hälsa stämmer väl
överens med utbildningens innehåll och mål, men viktiga utvecklingsområden är förstärkning av
vetenskaplig ämnesdidaktisk kompetens och att öka lektorernas deltagande i utbildningen.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning (CUL) där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är
av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen
för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det
finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Även om det inte verkar finnas någon specifik
ämnesdidaktisk forskningsmiljö för inriktningen idrott och hälsa är en av doktoranderna vid CUL
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inriktad mot idrott och hälsa.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet möjliggör att studenter genom utbildningen tillägnar sig både brett
kunnande och väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Ett problematiserande
förhållningssätt verkar genomsyra hela utbildningen, och bedömargruppen vill lyfta fram det som ett
gott exempel. Underlagen visar att det finns en väl genomarbetad länkning mellan examensmål,
examinationsuppgifter och bedömningskriterier.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I den del av utbildningen som avser UVK uppfylls målet.
Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska därefter
fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett utvecklingsområde är att
ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till
detta mål men att fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott och hälsa är
förutsättningarna för att säkerställa måluppfyllelse av delar av examensmålet goda. Det finns en
progression genom utbildningen i vad studenterna förväntas kunna, vetenskapsteori och metodologi
integreras enligt underlagen i samtliga kurser, inklusive kurserna inom UVK. Trots att det finns en
specifik kurs inom området verkar däremot inte vetenskapsteori och metodologi vara något som är
tydligt beskrivet i kursplanerna. Underlagen redogör inte heller för några konkreta lärandemål eller
examinationer i vetenskapsteori och metodologi, förutom ett exempel som antyder att det finns ett
fokus inom utbildningen på begreppsanalys. Lärosätet är medvetet om befintliga svagheter när det
gäller den här delen av examensmålet. En revidering av kursplanerna är planerad. Underlagen visar
att det inom ramen för ämnesstudierna finns återkommande innehåll som behandlar kvantitativa och
kvalitativa forskningsmetoder. Frågan är ändå om studenterna får möjlighet att utveckla fördjupad
kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i ämneskurserna. Samtliga självständiga arbeten
brister vid granskningen. Det är utifrån underlagen svårt att urskilja en tydlig bild av måluppfyllelsen av
kunskap om relationen mellan vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet i förhållande till
betydelsen för yrkesutövningen. Att tydliggöra den här delen av examensmålet ser bedömargruppen
som ett angeläget utvecklingsområde. Sammantaget är bedömningen att målet inte uppfylls.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat anses uppfyllt. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i
såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott
och hälsa är förutsättningarna för att studenterna ska nå måluppfyllelse av delar av examensmålet
goda. De generella beskrivningarna från UVK, VFU och ämneskurserna visar att studenterna genom
hela utbildningen förbereds för det självständiga arbetet och får träna på att kritiskt och systematiskt
tillvarata och reflektera över främst forskningsresultat. De exemplifieringar som görs är väl beskrivna,
men det är tveksamt om de är exempel på säkerställande av måluppfyllelse av det här examensmålet.
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Examinationsuppgifterna som tas upp kan lika gärna ha relevans för andra examensmål. Flera
konkreta exempel visar på hur utbildningen säkerställer att studenterna når måluppfyllelse vad gäller
förmågan att systematisera egna och andras erfarenheter och att på så sätt bidra till
kunskapsutveckling i ämne och ämnesområden. Bara ett fåtal självständiga arbeten visade på brister i
relation till detta mål.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. I inriktningen idrott och hälsa uppfylls målet genom att det finns
förutsättningar för att studenterna successivt ska utveckla förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik som krävs för undervisningen. Studenterna får ordentligt stöd i att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt till viss del kunskaper i metodik, och kunskaperna prövas i examinationer av
varierande komplexitet. De exempel på lärandemål och examinationsuppgifter som är medtagna i
självvärderingen har däremot främst fokus på planering, genomförande och organisering, och inte så
mycket på förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för undervisning. Det
övergripande intrycket är ändå att utbildningen möjliggör måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som behöver utvecklas. UVK bidrar
tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen
sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. I inriktningen idrott och hälsa är bedömargruppens intryck att
förutsättningarna för att nå måluppfyllelse av det här examensmålet kan bedömas som goda.
Underlagen visar hur lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når
måluppfyllelse. När det gäller studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning synliggörs progressionen tydligt i
ramkursplanerna för VFU. Även i ämneskurserna verkar arbetsgången vara väl upplagd för
studenternas progression och måluppfyllelse. Det är otydligt hur utbildningen säkerställer delmålet att
på bästa sätt stimulera varje elevs utveckling. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde att lärosätet förbättrar studenternas möjligheter att uppnå den delen av
examensmålet även inom ramen för ämneskurserna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
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som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. I inriktningen idrott och
hälsa visar underlagen att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns en handlingsplan framtagen som ger
riktlinjer för jämställdhetsarbetet, men handlingsplanen behöver omsättas i konkreta åtgärder liksom
att jämställdhetsperspektivet behöver förstärkas i kursernas innehåll och examinationer.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Det finns även olika
stödåtgärder för de studenter som behöver det. Avseende inriktningen idrott och hälsa följs
utbildningen upp på ett systematiskt sätt. Organisationen med programråd, programdialoger och
kursrapporter samt införandet av de muntliga utvärderingarna ser bedömargruppen som en styrka i
kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Det är önskvärt med en mer formell uppföljning även på ämnesnivå. Programrådet har genomfört
åtgärder som verkar för att studenterna genomför sina studier inom planerad tid, att
avhoppsfrekvensen inom ämneslärarprogrammet har sjunkit över tid och att kvarvaron är relativt hög
ur nationell synvinkel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Avseende inriktningen i idrott och hälsa ser bedömargruppen Ämnesdagen som en styrka, liksom
användandet av adjungerade lärare. VFU-organisationen är välstrukturerad och genomtänkt och har
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en klar progression i fyra steg för att successivt föra in studenterna i arbetsliv och yrkesverksamhet, i
nära samverkan med handledare ute på arbetsplatserna.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4586

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Personalen på programmet
inom inriktningen mot undervisningsämnet matematik är tillräcklig när det gäller vetenskaplig och
pedagogisk kompetens och antal, på både kort och lång sikt, i förhållande till antalet studenter. Den
pedagogiska kompetensen förstärks genom samarbetet med andra fakulteter eller genom att
adjungera verksamma lärare. Det går inte att utläsa av underlaget vilken sorts kompetens inom
pedagogik som de övriga undervisande lärarna i inriktningen har. Ett utvecklingsområde som
bedömargruppen identifierat är att lärosätet bör se över andelen undervisande personal inom
ämneslärarprogrammet med inriktning matematik med pedagogisk kompetens
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Den vetenskapliga miljön vid
lärosätet inom inriktningen matematik rymmer forskning inom matematik och matematikdidaktik som
är relevant för ämneslärarutbildningen. Studenterna får ta del av denna forskning, till exempel genom
att de undervisande lärarna forskar, men också genom samarbetet med Nationellt centrum för
matematikutbildning. Lärosätets aktiva professionsmiljö framskrider genom ett pedagogiskt
seminarium, lärosätets aktivitet i Mattebron och Matematiklyftet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom matematikinnehållet i utbildningen är rimligt anpassat för innehållet i grundskolans
årskurs 7–9, för både ämnesområden och fördjupning.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och
metoder. Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också
där. Ett utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena.
Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela
målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. En stor
majoritet av de självständiga arbetena som skickats in uppfyller inte målet när det gäller metod och
vetenskaplighet, vilket bedömargruppen ser som ett tecken på denna brist. Det framgår inte heller i
underlagen hur lärosätet arbetar med att säkerställa att studenterna får fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom UVK. Bedömargruppen anser att målet nås
genom studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen
är tydlig ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta
mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet
bedöms av bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom studenterna
återkommande presenterar eget arbete och tar del av andras arbeten i relation till forskning och den
kommande yrkesutövningen. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK, men förmågan
är främst förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska
utveckla kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa
den. Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till
ämnena och målet därför bedöms där. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen
matematik utifrån till exempel övningar och examinationer i samband med lektionsplanering, VFU och
simulerade undervisningssituationer. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Målet säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera
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moment där studenter i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så
som vuxna elever, elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även
säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför
allt för att handleda studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens
prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som
bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål
men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet
inom VFU. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom
planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning genomsyrar utbildningen. I
underlaget beskrivs flera moment som handlar om att hantera olika elevers lärande. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. På lärosätet är man medvetna om
utmaningarna inom matematikämnet och utarbetar sätt för att fler ska ta sig igenom utbildningen, till
exempel genom fler omexaminationer. Lärosätet lyfter samtidigt att många studenter har svaga
kunskaper i matematik när de kommer till utbildningen, och man har sedan länge rekommenderat
”Sommarmatte” (distanskurs) innan studenterna börjar utbildningen
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
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studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4581

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Personalen på programmet
inom inriktningen mot undervisningsämnet matematik är tillräcklig när det gäller vetenskaplig och
pedagogisk kompetens och antal, på både kort och lång sikt, i förhållande till antalet studenter. Den
pedagogiska kompetensen förstärks genom samarbetet med andra fakulteter eller genom att
adjungera verksamma lärare. Det går inte att utläsa av underlaget vilken sorts kompetens inom
pedagogik som de övriga undervisande lärarna i inriktningen har. Ett utvecklingsområde som
bedömargruppen identifierat är att lärosätet bör se över andelen undervisande personal inom
ämneslärarprogrammet med inriktning matematik med pedagogisk kompetens.
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
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lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Den vetenskapliga miljön vid
lärosätet inom inriktningen matematik rymmer forskning inom matematik och matematikdidaktik som
är relevant för ämneslärarutbildningen. Studenterna får ta del av denna forskning, till exempel genom
att de undervisande lärarna forskar, men också genom samarbetet med Nationellt centrum för
matematikutbildning. Lärosätets aktiva professionsmiljö framskrider genom ett pedagogiskt
seminarium, lärosätets aktivitet i Mattebron och Matematiklyftet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls då matematikinnehållet i utbildningen är rimligt anpassat för innehållet i gymnasieskolan, både
avseende ämnesområden och fördjupning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och
metoder. Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också
där. Ett utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena.
Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela
målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. En stor
majoritet av de självständiga arbetena som skickats in uppfyller inte målet när det gäller metod och
vetenskaplighet, vilket bedömargruppen ser som ett tecken på denna brist. Det framgår inte heller i
underlagen hur lärosätet arbetar med att säkerställa att studenterna får fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig
ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet bedöms av
bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom studenterna återkommande
presenterar eget arbete och tar del av andras arbeten i relation till forskning och den kommande
yrkesutövningen. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
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och målet därför bedöms där. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik
utifrån till exempel övningar och examinationer i samband med lektionsplanering, VFU och simulerade
undervisningssituationer. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver
utvecklas i utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose
hela målet då delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Målet anser
bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom planering, genomförande,
utvärdering och utveckling av undervisning genomsyrar utbildningen. I underlaget beskrivs flera
moment som handlar om att hantera olika elevers lärande. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. På lärosätet är man medvetna om
utmaningarna inom matematikämnet och utarbetar sätt för att fler ska ta sig igenom utbildningen, till
exempel genom fler omexaminationer. Lärosätet lyfter samtidigt att många studenter har svaga
kunskaper i matematik när de kommer till utbildningen, och man har sedan länge rekommenderat
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”Sommarmatte” (distanskurs) innan studenterna börjar utbildningen
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Lärosätet visar inom inriktningen matematik att utbildningen är användbar och utvecklingar studentens
beredskap för att möta förändringar i arbetslivet genom kursinnehåll såsom programmering, hållbar
utveckling och flerspråkighet. När det gäller relevant samverkan, utöver VFU, samarbetar man med
Världskulturmuseet, Globala skolan och Mattecoacher på nätet med Göteborgs stad. Lärosätet har
också flera samverkansaktiviteter med det omgivande samhället som bidrar till att förbereda
studenterna på arbetslivet.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4588

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen musik anser bedömargruppen att
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det finns en adekvat vetenskaplig, konstnärlig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetensförsörjning. Den musikpedagogiska kompetensen är hög och många av lärarna har en
egen lärarutbildning. Flera av adjunkterna har även anställning i skolan, vilket är positivt för att
upprätthålla en aktuell och nära kontakt med yrkesområdet. Det pågår ett arbete för att ytterligare höja
den vetenskapliga och konstnärliga kompetensen och för att säkra den på längre sikt.
Bedömargruppen anser framför allt att den ämnesdidaktiska kompetensen bland instrumentallärare
behöver stärkas, eftersom den bedöms som svag i utbildningen. Att anställa fler disputerade i
ämnesdidaktik ser bedömargruppen som ett prioriterat område för lärosätet.
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Inom inriktningen musik anser
bedömargruppen att det finns en stark vetenskaplig, konstnärlig, professionsinriktad utbildningsmiljö.
En särskild styrka är den tvärvetenskapliga och tvärkonstnärliga miljö som musiklärarstudenterna
ingår i vid Högskolan för scen och musik. Det pågår många forskningsprojekt som har relevans för
utbildningen, och som även kommer studenterna till nytta. En styrka i utbildningen är att det finns en
egen forskarutbildning i musikpedagogik och att doktorander som är anställda vid forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) bidrar till den vetenskapliga och
yrkesinriktade miljön. Att anställa fler disputerade i ämnesdidaktik ser bedömargruppen som ett
prioriterat område för att lärosätet ska stärka kompetensen och säkra en god handledning för
studenterna framöver.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen är utformad så att den möter de behov som finns i gymnasieskolan och erbjuder
studenterna både det djup och den bredd de behöver. En styrka är den forskningsstrimma som
innehåller forskningsförberedande moment. Målet säkerställs genom examination, och de
självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse. Att studenterna även framöver får god
handledning av disputerade lärare ser bedömargruppen som ett särskilt angeläget område att bevaka
för att lärosätet ska kunna upprätthålla en god kvalitet i utbildningen för studenterna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. Det finns ett utvecklingsbehov av att säkerställa att både kvantitativa och kvalitativa
metoder behandlas inom inriktningen musik och examineras på fördjupad nivå i utbildningen.
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Bedömargruppen anser att utbildningen möjliggör och säkerställer målet. Skälet är att det pågår ett
utvecklingsarbete i utbildningen och att även de självständiga arbetena visar på mycket hög
måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Att studenterna även framöver får god handledning av
disputerade lärare ser bedömargruppen som ett särskilt angeläget område att bevaka för att lärosätet
ska kunna upprätthålla en god kvalitet i utbildningen för studenterna. Relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet behandlas på ett ändamålsenligt sätt inom UVK, VFU och i flera
ämneskurser.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig
ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet behandlas i flera
kurser inom inriktningen musik och i det andra självständiga arbetet ska även studenterna genomföra
en självständig undersökning och därmed bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik. De självständiga arbetena
som bedömargruppen har granskat visar alla på hög måluppfyllelse och att målet även säkerställs där.
Att studenterna även framöver får god handledning av disputerade lärare ser bedömargruppen som ett
särskilt angeläget område att bevaka för att lärosätet ska kunna upprätthålla en god kvalitet i
utbildningen för studenterna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls och förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Inom inriktningen musik uppfylls målet framför allt i de fyra VFU-kurserna som enligt bedömargruppen
ges i tydlig progression, men även i andra ämneskurser. Målet säkerställs bland annat genom
lektionsobservation, trepartssamtal och en inlämnad VFU-rapport. Praxisseminarier genomförs efter
varje VFU-kurs, där studenterna diskuterar och reflekterar över praktiken tillsammans, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Ett utvecklingsområde är att få fler VFU-handledare att genomgå
handledarutbildning, eftersom det i nuläget är relativt få som har gjort det.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Att även säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen. Inom
inriktningen musik uppfylls målet framför allt i de fyra VFU-kurserna som enligt bedömargruppen ges i
tydlig progression. Även i flera andra ämneskurser tillgodoses målet genom att studenterna både
självständigt och tillsammans med andra planerar undervisningen och undervisningsupplägget i
autentiska undervisningssammanhang. Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärarens yrkesetik ges
inom UVK. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära
sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Detta är därför ett utvecklingsområde i
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utbildningen. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att lärosätet arbetar med att förstärka
kopplingen mellan de ämnesdidaktiska delarna av utbildningen samt de teoretiska och
forskningsbaserade delarna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser inom UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Inom inriktningen musik
har flera aktiviteter genomförts för att beakta och kommunicera ett jämställdhetsperspektiv. Ett
jämställdhetsperspektiv har till exempel införts som ett kurskrav i studenternas VFU-rapporter och det
finns även kursmoment där jämställdhet ingår. Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta in
studenternas förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i
utbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. Musikämnets studenter har en hög
genomströmningsgrad och bedömargruppen anser att lärosätet har goda rutiner för att studenterna
ska kunna genomföra utbildningen inom planerad studietid. Att stärka stödet till studenterna när de
skriver självständiga arbeten ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, eftersom
genomströmningen är något lägre där än i andra kurser.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. Musikämnets
studenter har egna möten där de utvärderar utbildningen och formulerar förslag som de skickar till den
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ämnesansvariga. Det finns en konstruktiv och kontinuerlig dialog med studenterna om utbildningens
innehåll och genomförande som bedömargruppen ser som en styrka.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4594

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i
tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta lärare
undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde
för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det
meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå
i detta program och att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande
kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som
utvecklingsområden. Lärosätet visar i relation till inriktningen samhällskunskap adekvat ämnesmässig
och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och professionskompetens.
Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Ett förändringsarbete har stärkt
samordningen av utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Forskningsmiljön är gedigen för inriktningen samhällskunskap, men
knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap och läraryrket. Strategier för att
stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade miljön finns.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé om innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna ger både
överblick och fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, inklusive insikter i aktuell
forskning. Tematisk inriktning på vissa kurser bedöms vara fördelaktigt. Utbildningen är delvis under
uppbyggnad. I det fortsatta arbetet bör avvägningar diskuteras, särskilt för- och nackdelar med att
förlägga två självständiga arbeten till samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. Lärosätet visar att vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och
kvantitativ, har en tydlig och återkommande plats i inriktningen samhällskunskap. Mest centrala för
utbildningen är två delkurser om vetenskapsteori och forskningsmetod inom ramen för studierna i
UVK, samt de självständiga arbetena i samhällskunskap, som ska knytas till ämnesdidaktik och
utbildningsvetenskap. Metodmoment inom ramen för ämnesstudierna i övrigt har en svagare
yrkesanknytning.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i såväl UVK
som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Lärosätet visar i
relation till inriktningen en tydlig strategi för förmågan att systematisera, reflektera och kritiskt tillvarata
samhällsvetenskapliga forskningsresultat. Kopplingen till de ämnesdidaktiska och
utbildningsvetenskapliga forskningsfälten är svagare, men har stärkts. Med försiktighet visar de
granskade självständiga arbetena för gymnasieinriktningen att vissa svagheter fortfarande finns (inga
självständiga arbeten har ännu skrivits inom 7–9-inriktningen). VFU har förutsättningar att vara en
betydelsefull del av utbildningen när det gäller att reflektera över egna och andras erfarenheter. Att
VFU framstår som tämligen svagt kopplad till ämnesstudierna framstår som en delvis outnyttjad
potential.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. Lärosätet har stärkt och arbetar vidare med att stärka den
ämnesdidaktiska delen av utbildningen inom inriktningen samhällskunskap. Praktiska övningar och
metodik med koppling till styrdokument dominerar. Anknytning till ämnesdidaktisk teori och forskning
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finns, men framstår som svagare.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom UVK där
målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet säkerställs
genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då
delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Lärosätet har en tydlig gemensam
tanke med progressionen i VFU-kurserna, som gynnar den generella förmågan att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. VFU-kurserna är
ämnesklassade, men ett visst glapp till ämnesstudierna inom inriktningen samhällskunskap och
studierna i ämnesdidaktik framträder ändå. Inriktningen är allmändidaktiskt präglad, vilket innebär en
begränsning i relation till specifika ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Lärosätet visar god
medvetenhet för inriktningen samhällskunskap och en klar strategi i arbetet med jämställdhet, både i
form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och god organisation. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår
också.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. Utvecklade procedurer finns för systematisk
uppföljning av inriktningen samhällskunskap, för förändringsarbete, samt återkoppling till studenterna.
Analys av genomströmning på olika kurser, översyner av behörighetskrav och
examinationsmöjligheter görs för att studenterna ska genomföra utbildningen inom planerad studietid.
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Andelen studenter som avbryter sin utbildning till ämneslärare är mindre än riksgenomsnittet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap är lärarstudenterna representerade i relevanta beslutsorgan. Studenternas
synpunkter samlas också in och tillvaratas i kursutvecklingsarbetet. Studierektorsrollen är – både
formellt och informellt – särskilt viktig för lärarstudenterna i samhällskunskap, vars utbildning sker vid
flera olika institutioner. Utrymme finns för reflektion om avvägning mellan standardiserade centrala
processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Utbildningen förbereder studenterna för förändringar i arbetslivet, både generellt genom
samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom att betona vikten av att kunna hantera
förändringar och ta till sig ny kunskap också efter utbildningen. Etablerade samverkanskanaler, som
utbildningskonferenser, finns också. Ett utvecklingsarbete pågår för att stärka professionsmiljön.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4590

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
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gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Det finns en stark vetenskaplig
miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av
forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom
skolverksamhet också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den
forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i
kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Inom
inriktningen samhällskunskap är bedömningsgrunden personal tillfredsställande. Högskolepedagogisk
utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Ett förändringsarbete har stärkt samordningen av
utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön. Forskningsmiljön är gedigen,
men knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap och läraryrket. Strategier för
att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade miljön finns.
För UVK-kurserna finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper.
Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen samhällskunskap har ett förändringsarbete stärkt
samordningen av utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön.
Forskningsmiljön är gedigen, men knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap
och läraryrket. Strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade
miljön finns.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en genomtänkt idé om innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna ger både
bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning. Tematisk inriktning
på vissa kurser bedöms vara fördelaktigt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. För inriktningen samhällskunskap visar lärosätet att vetenskapsteoretiska frågor
och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en tydlig och återkommande plats i utbildningen.
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Metodundervisning, både i form av moment på kurser och som en egen delkurs, sker inom
ämnesstudierna. professionsanknytningen är här inte framträdande, utan den kopplas främst till de
självständiga arbetena, som ska knyta an till ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i såväl UVK
som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Lärosätet visar i
relation till ämnesstudierna i samhällskunskap en tydlig strategi för förmågan att systematisera,
reflektera och kritiskt tillvarata samhällsvetenskapliga forskningsresultat. Kopplingen till de
ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga forskningsfälten är svagare, men har stärkts. Med
försiktighet visar de granskade de självständiga arbetena dock att vissa svagheter fortfarande finns.
VFU har förutsättningar att vara en betydelsefull del av utbildningen när det gäller att reflektera över
egna och andras erfarenheter. Att VFU framstår som tämligen svagt kopplad till ämnesstudierna
framstår som en delvis outnyttjad potential.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. För inriktningen uppfylls målet. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att fortsätta arbetet med att integrera ämnesdidaktik i ämnesstudierna och överväga om det
finns skäl att inkludera (minst) en delkurs som i sin helhet fokuserar på ämnesdidaktik.
Bedömargruppen rekommenderar också att lärosätet gör en genomlysning för att säkerställa att
utbildningen i ämnesdidaktik kontinuerligt knyter an till teori och forskningslitteratur på området, samt
strävar efter att stärka relationen mellan ämnesstudier/ämnesdidaktiska studier och VFU.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom UVK där
målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet säkerställs
genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då
delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Inom inriktningen samhällskunskap har
lärosätet stärkt och arbetar vidare med att stärka den ämnesdidaktiska delen av utbildningen.
Praktiska övningar och metodik med koppling till styrdokument dominerar. Anknytning till
ämnesdidaktisk teori och forskning finns, men framstår som svagare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
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särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. För inriktningen
samhällskunskap visar lärosätet visar god medvetenhet och en klar strategi i arbetet med jämställdhet,
både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och god organisation. Kontinuerligt utvecklingsarbete
pågår också.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. För inriktningen samhällskunskap finns
utvecklade procedurer för systematisk uppföljning av utbildningen, för förändringsarbete, samt
återkoppling till studenterna. Analys av genomströmning på olika kurser, översyner av behörighetskrav
och examinationsmöjligheter görs för att studenterna ska genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Andelen studenter som avbryter sin utbildning till ämneslärare är mindre än riksgenomsnittet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap är lärarstudenterna är representerade i relevanta beslutsorgan. Studenternas
synpunkter samlas också in och tillvaratas i kursutvecklingsarbetet. Studierektorsrollen är – både
formellt och informellt – särskilt viktig för lärarstudenterna i samhällskunskap, vars utbildning sker vid
flera olika institutioner. Utrymme finns för reflektion om avvägning mellan standardiserade centrala
processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
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mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
För inriktningen samhällskunskap förbereder utbildningen studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom att betona vikten av att
kunna hantera förändringar och ta till sig ny kunskap också efter utbildningen. Etablerade
samverkanskanaler, som utbildningskonferenser, finns också. Ett utvecklingsarbete pågår för att
stärka professionsmiljön.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4601

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Vid lärosätet är svensklärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9 en utbildning i förändring. Vid
tidpunkten för utvärderingen beskriver inte lärosätet den nya utbildningen i tillräckligt stor utsträckning
för att övertyga bedömargruppen om utbildningens kvalitet. Om utvecklingsarbetet vid lärosätet
fortsätter anser bedömargruppen dock att samtliga utvärderade mål kommer att uppfyllas under den
närmaste framtiden.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. Lärarnas vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens bedöms som
hög. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta
lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i
utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens
men ett utvecklingsområde är att låta fler lärare ingå i detta program. Bedömargruppen ser inget som
tyder på att kompetens inte kommer att finnas på lång sikt, men menar att lärosätet behöver tydliggöra
vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen på utbildningen på både kort
och lång sikt. Gruppen rekommenderar därmed lärosätet att ta fram fleråriga
kompetensförsörjningsplaner som omfattar både kompetensutveckling och eventuella
rekryteringsbehov.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper inom UVK. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs inom UVK med relevans för
utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i inom UVK är
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att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något som lärosätet arbetat
mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen svenska framstår
utbildningsmiljön som rik med flera olika forskarseminarier där praxisinriktningen är tydlig och det finns
ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vidare finns en aktiv och levande ämnesdidaktisk
forskning och praxisnära forskningsprojekt. Det framgår att lärosätet arbetar målmedvetet med att på
olika sätt samordna lärare, kurser och involverade institutioner, exempelvis genom målmatriser,
programguider, ämnesguide och kursguider. Bedömargruppens samlade intryck är också att de båda
institutionerna som bemannar ämneskurserna i svenska har ett nära och välfungerande samarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Lärosätet möjliggör för studenterna att nå delar av målet, det vill säga ämneskunskaper
för yrkesutövningen, eftersom man beskriver kurser, uppgifter och examinationer som
bedömargruppen anser ger både bredd och djup i ämnesstudierna. Lärosätet möjliggör dock inte att
studenterna får insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Inte heller säkerställs målet.
Lärosätet har dock startat ett utvecklingsarbete för att se över kursernas innehåll och bedömargruppen
rekommenderar att arbetet även omfattar förberedelsen inför det självständiga arbetet. Om
utvecklingsarbetet vid lärosätet fortsätter anser bedömargruppen att målet sannolikt kommer att
uppnås under den närmaste framtiden.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
svenska. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska
därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Även för inriktningen
svenska får kunskaper om vetenskapliga metoder och vetenskapligt arbete och om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kunskaperna i ämnesrelevant vetenskapsteori kan dock
inte sägas vara fördjupade. Inte heller säkerställs måluppfyllelsen. Ett utvecklingsområde är att ännu
tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Lärosätet beskriver att man startat ett
utvecklingsarbete som medför ändringar i olika delkurser. Med de ändringarna anser bedömargruppen
att lärosätet sannolikt kommer möjliggöra djup, men det är fortfarande osäkert hur man tänker
säkerställa detta. Bedömargruppen rekommenderar att utvecklingsarbetet fortlöper, och ser att det
finns flera delar i inriktningen mot gymnasieskolan som även inriktningen för grundskolans årskurs 7–9
skulle behöva få del av.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som VFU och i dessa delar av utbildningen är progressionen tydlig vilket
bedömargruppen ser som särskilt positivt. Även ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera
möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera.
Bedömargruppen anser dock, med tvekan, att utbildningen säkerställer att studenterna uppnår
examensmålet. Målet säkerställs genom examination under utbildningens gång, men eftersom de
självständiga arbetena som bedömargruppen tagit del av är svaga rekommenderas lärosätet att stärka
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arbetet med progressionen i de ämne- och ämnesdidaktiska kurserna så att måluppfyllelse säkerställs
även i de självständiga arbetena.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Lärosätet visar att det finns en progression genom utbildningen när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik, och bedömargruppen vill lyfta fram detta som ett gott exempel. Det finns även flera
exempel på hur lärosätet säkerställer målet genom olika examinationer, både under högskoleförlagd
utbildning och under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning där
examinationer sker. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. Ämneskursernas utformning och upplägg ger studenterna möjlighet att utveckla
förmågan att planera och utveckla svenskundervisning samt anpassa svenskundervisningen till olika
elevers behov. Progressionen under utbildningen är tydlig när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och med
viss tvekan säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Lärosätet beaktar jämställdhetsperspektivet genom att det har hög prioritet i frågor som rör
bemanning, kursupplägg och kurslitteratur. Man har även ett omfattande och systematiskt
jämställdhetsarbete på olika nivåer och följer upp perspektivet. Ett jämställdhetsperspektiv finns väl
integrerat i UVK och behandlas i kurser, kurslitteratur och som perspektiv för analys i en
hemtentamen. En styrka i UVK är att lärosätet arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever
kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt
eget framtida yrkesliv. För inriktningen svenska är det dock inte lika tydligt för bedömargruppen hur
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll och ett utvecklingsområde
för lärosätet är att koppla samman läraktiviteter, lärandemål och examination när det gäller
jämställdhet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande för svensklärarutbildningen och
det finns formaliserade strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens
innehåll, utformning och genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
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studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen, vilket bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka
uppföljningen av utbildningen. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
studietid. Man analyserar även avhopp och vidtar åtgärder för att stödja studenterna i att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning och det finns också flera exempel
på hur kurser inom svenskämnet har förändrats till följd av studenternas synpunkter.
Studenterna finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan och bjuds även in till olika
råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas
under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott
exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka studentinflytandet. Att utveckla de mer
informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att kontakta lärare efter undervisning, ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Exempelvis förbereder
den studenterna för arbetet i ett flerspråkigt samhälle och klassrum. Dock är intrycket att utbildningen
bättre kan förbereda studenterna inför en digitaliserad undervisning och skola, vilket lärosätet arbetar
med. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket bedömargruppen ser
som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare gott exempel är en
kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4596

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. Lärarnas vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens bedöms som
hög. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta
lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i
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utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens
men ett utvecklingsområde är att låta fler lärare ingå i detta program. Bedömargruppen ser inget som
tyder på att kompetens inte kommer att finnas på lång sikt, men menar att lärosätet behöver tydliggöra
vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen på utbildningen på både kort
och lång sikt. Gruppen rekommenderar därmed lärosätet att ta fram fleråriga
kompetensförsörjningsplaner som omfattar både kompetensutveckling och eventuella
rekryteringsbehov.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs inom UVK med relevans för
utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen
är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något som lärosätet arbetat
mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen svenska framstår
utbildningsmiljön som rik med flera olika forskarseminarier där praxisinriktningen är tydlig och det finns
ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vidare finns en aktiv och levande ämnesdidaktisk
forskning och praxisnära forskningsprojekt. Det framgår att lärosätet arbetar målmedvetet med att på
olika sätt samordna lärare, kurser och involverade institutioner, exempelvis genom målmatriser,
programguider, ämnesguide och kursguider. Bedömargruppens samlade intryck är också att de båda
institutionerna som bemannar ämneskurserna i svenska har ett nära och välfungerande samarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. De kurser, uppgifter och examinationer som beskrivs ger en bild av både bredd och djup i
ämnesstudierna och stora möjligheter att få fördjupade insikter i aktuell forskning. Detta säkerställs
också genom de självständiga arbetena.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. För inriktningen
svenska anser bedömargruppen att utbildningen har en genomtänkt utformning och progression där
studenterna får fördjupade kunskaper om ämnesspecifika vetenskapsteoretiska och metodologiska
traditioner samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet diskuteras och problematiseras genom hela utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Även ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera. Progressionen blir tydlig för
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bedömargruppen eftersom det ges exempel på lärandeaktiviteter, lärandemål och flera olika slags
examinationer. Det är också tydligt att målet säkerställs i de självständiga arbetena.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Lärosätet visar att det finns en progression genom utbildningen när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik, och bedömargruppen vill lyfta fram detta som ett gott exempel. Det finns även flera
exempel på hur lärosätet säkerställer målet genom olika examinationer, både under högskoleförlagd
utbildning och under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning där
examinationer sker. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. Ämneskursernas utformning och upplägg ger studenterna möjlighet att utveckla
förmågan att planera och utveckla svenskundervisning samt anpassa svenskundervisningen till olika
elevers behov. Progressionen under utbildningen är tydlig när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och med
viss tvekan säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Lärosätet beaktar jämställdhetsperspektivet genom att det har hög prioritet i frågor som rör
bemanning, kursupplägg och kurslitteratur. Man har även ett omfattande och systematiskt
jämställdhetsarbete på olika nivåer och följer upp perspektivet. Ett jämställdhetsperspektiv finns väl
integrerat i UVK och behandlas i kurser, kurslitteratur och som perspektiv för analys i en
hemtentamen. En styrka i UVK är att lärosätet arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever
kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt
eget framtida yrkesliv. För inriktningen svenska är det dock inte lika tydligt för bedömargruppen hur
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll och ett utvecklingsområde
för lärosätet är att koppla samman läraktiviteter, lärandemål och examination när det gäller
jämställdhet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande för svensklärarutbildningen och
det finns formaliserade strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens
innehåll, utformning och genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
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studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen, vilket bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka
uppföljningen av utbildningen. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
studietid. Man analyserar även avhopp och vidtar åtgärder för att stödja studenterna i att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning och det finns också flera exempel
på hur kurser inom svenskämnet har förändrats till följd av studenternas synpunkter.
Studenterna finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan och bjuds även in till olika
råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas
under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott
exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka studentinflytandet. Att utveckla de mer
informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att kontakta lärare efter undervisning, ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Exempelvis förbereder
den studenterna för arbetet i ett flerspråkigt samhälle och klassrum. Dock är intrycket att utbildningen
bättre kan förbereda studenterna inför en digitaliserad undervisning och skola, vilket lärosätet arbetar
med. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket bedömargruppen ser
som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare gott exempel är en
kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
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Högskolan Dalarna
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4569

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Studenter som läser ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7–9 i bild läser en ny variant
inom ämneslärarprogrammet. Under termin 1 och 2 läser de kurserna Bild I med didaktisk inriktning
och Bild II med didaktisk inriktning. Både kursinnehåll och arbetsformer kommer vid behov att
revideras och utvecklas. Utvärderingens relevans för inriktningen är därmed begränsad av det faktum
att antagningen har haft uppehåll sedan 2011. Studenter antagna för höstterminen 2018 kommer att
avsluta sin utbildning med ett examensarbete på 30 högskolepoäng under termin 8.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga fast anställda
undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som framkommer vid intervjuerna genomgått
högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många års erfarenhet av att undervisa inom
högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de disputerade lärarna har sin examen inom ett
utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen bild står antalet lärare och deras kompetens i en
godtagbar proportion till utbildningens genomförande. Bedömargruppen noterar samtidigt att ingen
professor eller docent undervisar inom bildkurserna. Många av de undervisande lärarna har däremot
ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk samt konstnärlig kompetens. Bedömargruppen anser att den
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen behöver stärkas genom
nyrekrytering, fortbildning och meriteringsprocesser. Bedömargruppen rekommenderar också en
översyn av bildlärarlagets VFU-tjänst, för att kvalitetssäkra den ämnesdidaktiska delen av VFU.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande och intresserar sig särskilt för förskola, skola
och utbildning. Exempel på professionsinriktning som nämns i självvärderingen är Pedagogiskt
utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare, lärarutbildningsdagar och samverkan med
handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns
ett tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar
finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Till exempel har olika former av
mötesplatser inrättats för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. För inriktningen bild
skedde hösten 2018 en omstrukturering som innebär ökad samläsning mellan inriktningarna och i
utbildningen samtliga delar: Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, VFU och UVK. Bedömargruppen
ser positivt på omläggningen förutsatt att lärosätet beaktar olika målgrupper och utbildningsuppdrag.
Studenterna ingår i en miljö med god spännvidd inom visuell, multimodal och digital kompetens. Den
nätbaserade bildlärarutbildningen erbjuder en unik och annorlunda upplagd utbildningsmiljö för
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studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det sker genom utbildningens varierade arbets- och examinationsformer tränas och breddas
studenternas kommunikativa kompetens. En styrka är betygskriterier på delkursnivå i samtliga kurser,
vilket tydliggör sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, med brett kunnande inom
ämnesstudiernas. Lärosätet visar en trovärdig ambition att stärka studenterna dels i det nya
självständiga arbetet som ska omfatta 30 högskolepoäng i den reviderade studiegången, dels genom
förstärkning av den ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen
uppfattar lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt
att få till en fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter
genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. En styrka inom inriktningen bild är att
studenterna tidigt introduceras i vetenskapligt förhållningssätt inom bildområdet och med en
uppföljande kurs i slutet av utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Måluppfyllelsen ska framförallt ske inom de ämnesdidaktiska
kurserna som läses i termin 1 - 3. I de inledande bildkurserna ingår att studenterna ska reflektera över
vetenskapliga texter och förhållningssätt. Reflektionen fördjupas i exempelvis arbeten där en
intervjustudie med VFU-handledaren ingår och stunderna tar del av formativ bedömning i
klassrummet. Den vetenskapliga delen riktar sig tydligt mot kunskapsutveckling i relation till skola.
Bredden på forskningsresultat och forskningsmetoder och hur dessa används anser bedömargruppen
vara ett utvecklingsområde. Det inkluderar oklarheter om hur studenterna förbereds för att kunna
förhålla sig självständigt kritisk till forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I självvärderingen
framhålls att den senare hälften av UVK är integrerad med VFU avgör studentens utveckling av den
didaktiska kompetensens vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på
och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt
sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera
vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de
behöver när VFU-platser ska anordnas. Begreppet ämnesdidaktik introduceras i den första bildkursen
och återkommer i övriga moment som uppgifter där de studerande gör muntliga eller skriftliga
ämnesdidaktiska reflektioner. Det finns även där ämnesdidaktiska reflektioner knyts ihop med de egna
ämnesstudierna i studenternas arbete i studiegrupper. Lärosätet identifierar digitalt skapande som ett
utvecklingsområde, vilket även bedömargruppen anser som angeläget med tanke på utbildningens
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profil.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. UVK bidrar till måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en
god systematik för progression och uppnående av målet. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till
att säkerställa studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Likaså förtjänar organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och
analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka för att uppnå examensmålet. Bedömargruppen
ser positivt på att examinationsformer i ämneskurserna är utformade så att de studerande ska kunna
bearbeta sina presentationer, för att använda dem i den egna undervisningen under VFU-perioderna.
Bedömargruppen noterar också goda exempel på inslag om hur övergångar kan byggas mellan
ämneskurs och VFU. Ämnesdidaktiken i relation till VFU-kurser bedöms härmed vara god genom en
variation av olika uppgifter där studenterna utvecklar sina färdigheter och förmågor kring bildlärarrollen
och i enlighet med målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker bland
annat genom en viktig utgångspunkt för målet som är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv.
Det betyder att läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt
på två nivåer – en normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som
en styrka och kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas
närvarande under hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna
förväntas utveckla den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som
bedömarna identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms
och dokumenteras. Bedömargruppen anser dock att det är en styrka och av stor vikt att studenterna
arbetar med dessa frågor i gestaltande dramaövningar som direkt blir överförbara till arbete i
elevgrupp samt att även sociala medier som arenor för ungdomars relationer behandlas.
Bedömargruppen rekommenderar att tydligare miljömässiga perspektiv på hållbarhet lyfts fram
undervisningen.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhetsperspektivet behandlas i alla ämneskurser i bild. Bra exempel på
tillämpat jämställdhetsperspektiv finns i de bildteoretiska momenten, där genusperspektiv och
representation av kön behandlas med analysverktyg från forsknings- och metodtexter. Hur visuella
medier skapar kategoriseringar och hur bilder normaliserar olika stereotyper undersöks via bildanalys,
blickteorier och barnperspektiv i olika medier.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kursansvarig lärare deltar i planering,
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genomförande, utvärdering och utveckling av kurser. Det är enligt bedömargruppen också bra att en
ämnesansvarig följer upp frågor gällande bildlärarinriktningen som genomströmning, kursutbud,
kursvärderingar med bildlärararbetslaget i samband med skrivandet av verksamhetsberättelsen.
Kurserna följs upp i nära dialog med studenter. Bedömargruppen vill betona värdet av att utvärdering
även görs på delkursnivå, genom muntlig och skriftlig utvärdering. Kvalitetsarbetet utgör också i
många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att
förbättra undervisningen och att på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder.
Lärosätet stödjer studenterna att genomföra utbildningen i planerad studietid. Åtgärder som gjorts för
att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att utbildningen förutsätter
heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig
information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en uppföljning och
genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet,
vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Trots detta vill bedömargruppen vikten av att
lärosätet fortsätter att utveckla arbetet med att hantera den låga genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer
särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att
lärosätet bör komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på
programnivå, eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt
utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen
säkerställs. Förutom formella vägar att påverka sin utbildning kan studenterna framföra synpunkter
under bildkursernas gång på innehåll, arbetsformer, kurslitteratur, examination, arbetsbelastning med
mera.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Aktiv samverkan sker också med regionala kulturinstitutioner samt med andra bildlärarutbildningar
liksom forskningsnätverk nationellt och internationellt. Bildlärarutbildning är därmed utformad med
ambitionen att studenterna ska kunna möta behov i en föränderlig och komplex lärarframtid.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4564

Hög kvalitet
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga fast anställda
undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som framkommer vid intervjuerna genomgått
högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många års erfarenhet av att undervisa inom
högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de disputerade lärarna har sin examen inom ett
utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen bild står antalet lärare och deras kompetens i en
godtagbar proportion till utbildningens genomförande. Bedömargruppen noterar samtidigt att ingen
professor eller docent undervisar inom bildkurserna. Många av de undervisande lärarna har däremot
ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk samt konstnärlig kompetens. Bedömargruppen anser att den
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen behöver stärkas genom
nyrekrytering, fortbildning och meriteringsprocesser. Bedömargruppen rekommenderar också en
översyn av bildlärarlagets VFU-tjänst, för att kvalitetssäkra den ämnesdidaktiska delen av VFU.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande och intresserar sig särskilt för förskola, skola
och utbildning. Exempel på professionsinriktning som nämns i självvärderingen är Pedagogiskt
utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare, lärarutbildningsdagar och samverkan med
handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns
ett tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar
finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Till exempel har olika former av
mötesplatser inrättats för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. För inriktningen bild
skedde hösten 2018 en omstrukturering som innebär ökad samläsning mellan inriktningarna och i
utbildningen samtliga delar: Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, VFU och UVK. Bedömargruppen
ser positivt på omläggningen förutsatt att lärosätet beaktar olika målgrupper och utbildningsuppdrag.
Studenterna ingår i en miljö med god spännvidd inom visuell, multimodal och digital kompetens. Den
nätbaserade bildlärarutbildningen erbjuder en unik och annorlunda upplagd utbildningsmiljö för
studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det sker genom utbildningens varierade arbets- och examinationsformer tränas och breddas
studenternas kommunikativa kompetens. En styrka är betygskriterier på delkursnivå i samtliga kurser,
vilket tydliggör sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, med brett kunnande inom
ämnesstudiernas. Lärosätet visar en trovärdig ambition att stärka studenterna dels i det nya
självständiga arbetet som ska omfatta 30 högskolepoäng i den reviderade studiegången, dels genom
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förstärkning av den ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen
uppfattar lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt
att få till en fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter
genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. En styrka inom inriktningen bild är att
studenterna tidigt introduceras i vetenskapligt förhållningssätt inom bildområdet och med en
uppföljande kurs i slutet av utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Måluppfyllelsen ska framförallt ske inom de ämnesdidaktiska
kurserna som läses i termin 1 - 3. I de inledande bildkurserna ingår att studenterna ska reflektera över
vetenskapliga texter och förhållningssätt. Reflektionen fördjupas i exempelvis arbeten där en
intervjustudie med VFU-handledaren ingår och stunderna tar del av formativ bedömning i
klassrummet. Den vetenskapliga delen riktar sig tydligt mot kunskapsutveckling i relation till skola.
Bredden på forskningsresultat och forskningsmetoder och hur dessa används anser bedömargruppen
vara ett utvecklingsområde. Det inkluderar oklarheter om hur studenterna förbereds för att kunna
förhålla sig självständigt kritisk till forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I självvärderingen
framhålls att den senare hälften av UVK är integrerad med VFU avgör studentens utveckling av den
didaktiska kompetensens vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på
och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt
sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera
vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de
behöver när VFU-platser ska anordnas. Begreppet ämnesdidaktik introduceras i den första bildkursen
och återkommer i övriga moment som uppgifter där de studerande gör muntliga eller skriftliga
ämnesdidaktiska reflektioner. Det finns även där ämnesdidaktiska reflektioner knyts ihop med de egna
ämnesstudierna i studenternas arbete i studiegrupper. Lärosätet identifierar digitalt skapande som ett
utvecklingsområde, vilket även bedömargruppen anser som angeläget med tanke på utbildningens
profil.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. UVK bidrar till måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en
god systematik för progression och uppnående av målet. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till
att säkerställa studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Likaså förtjänar organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och
analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka för att uppnå examensmålet. Bedömargruppen
ser positivt på att examinationsformer i ämneskurserna är utformade så att de studerande ska kunna
bearbeta sina presentationer, för att använda dem i den egna undervisningen under VFU-perioderna.
Bedömargruppen noterar också goda exempel på inslag om hur övergångar kan byggas mellan
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ämneskurs och VFU. Ämnesdidaktiken i relation till VFU-kurser bedöms härmed vara god genom en
variation av olika uppgifter där studenterna utvecklar sina färdigheter och förmågor kring bildlärarrollen
och i enlighet med målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker bland
annat genom en viktig utgångspunkt för målet som är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv.
Det betyder att läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt
på två nivåer – en normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som
en styrka och kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas
närvarande under hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna
förväntas utveckla den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som
bedömarna identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms
och dokumenteras. Bedömargruppen anser dock att det är en styrka och av stor vikt att studenterna
arbetar med dessa frågor i gestaltande dramaövningar som direkt blir överförbara till arbete i
elevgrupp samt att även sociala medier som arenor för ungdomars relationer behandlas.
Bedömargruppen rekommenderar att tydligare miljömässiga perspektiv på hållbarhet lyfts fram
undervisningen.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhetsperspektivet behandlas i alla ämneskurser i bild. Bra exempel på
tillämpat jämställdhetsperspektiv finns i de bildteoretiska momenten, där genusperspektiv och
representation av kön behandlas med analysverktyg från forsknings- och metodtexter. Hur visuella
medier skapar kategoriseringar och hur bilder normaliserar olika stereotyper undersöks via bildanalys,
blickteorier och barnperspektiv i olika medier.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kursansvarig lärare deltar i planering,
genomförande, utvärdering och utveckling av kurser. Det är enligt bedömargruppen också bra att en
ämnesansvarig följer upp frågor gällande bildlärarinriktningen som genomströmning, kursutbud,
kursvärderingar med bildlärararbetslaget i samband med skrivandet av verksamhetsberättelsen.
Kurserna följs upp i nära dialog med studenter. Bedömargruppen vill betona värdet av att utvärdering
även görs på delkursnivå, genom muntlig och skriftlig utvärdering. Kvalitetsarbetet utgör också i
många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att
förbättra undervisningen och att på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder.
Lärosätet stödjer studenterna att genomföra utbildningen i planerad studietid. Åtgärder som gjorts för
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att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att utbildningen förutsätter
heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig
information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en uppföljning och
genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet,
vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Trots detta vill bedömargruppen vikten av att
lärosätet fortsätter att utveckla arbetet med att hantera den låga genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer
särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att
lärosätet bör komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på
programnivå, eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt
utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen
säkerställs. Förutom formella vägar att påverka sin utbildning kan studenterna framföra synpunkter
under bildkursernas gång på innehåll, arbetsformer, kurslitteratur, examination, arbetsbelastning med
mera.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Aktiv samverkan sker också med regionala kulturinstitutioner samt med andra bildlärarutbildningar
liksom forskningsnätverk nationellt och internationellt. Bildlärarutbildning är därmed utformad med
ambitionen att studenterna ska kunna möta behov i en föränderlig och komplex lärarframtid.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med

A-2018-09-4611

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en tillfredsställande
lärarkompetens. Många lärare är involverade i UVK om än på låg procent av heltid. Samtliga fast
anställda undervisande lärare har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har
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många års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. Avseende inriktningen
idrott och hälsa visar underlagen att den sammanlagda vetenskapliga och professionsrelaterade
kompetensen överensstämmer väl med utbildningens innehåll och mål.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö som
intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Bedömargruppen uppfattar att det finns ett
tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns
i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Olika former av mötesplatser har inrättats
för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. Utbildningen med inriktning idrott och hälsa
är liten till sin volym, vilket kan göra det svårt att upprätthålla en utbildningsmiljö som överskrider de
enskilda medarbetarnas kompetens och ett viktigt utvecklingsområde är förstärkning av kompetensen i
relation till den fortsatta utbyggnaden av utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat inte vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls, men säkerställs inte. Underlagen ger en god och konkret beskrivning av arbetet mot
måluppfyllelse som visar hur lärosätet möjliggör att studenterna genom utbildningen får både brett
kunnande och fördjupade kunskaper i ämnet. I de ämnesområden där studenterna får möjlighet att
utveckla fördjupade kunskaper finns en konkret beskrivning av innehåll kopplat till progressionen.
Undervisningen knyter an till aktuell forskning och pågående utvecklingsarbete. Hur lärosätet
säkerställer att studenterna når alla delar av målet har inte gått att bedöma då viktiga underlag för
bedömningen saknas.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Måluppfyllnad nås i den del som avser UVK. Kvalitativ och
kvantitativ metod möter studenterna i flera kurser. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar lärosätets ansträngningar
med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt att få till en fördjupning som
lovvärda. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. Avseende inriktningen idrott
och hälsa bedöms målet inte uppfyllas. Avseende vetenskapsteori och forskningsmetoder finns det en
tydlig progression genom kurserna fram till det självständiga arbetet och förutsättningar för att nå
dessa delar av målet bedöms som goda. Avsaknaden av underlag i form av självständiga arbeten men
också av lärandemål och bedömningskriterier gör det dock svårt att bedöma om den fördjupade nivån
prövas i utbildningen. Hur studenterna ska få kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet framgår endast delvis. Exempel på lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationer
och bedömningskriterier avseende denna del av examensmålet saknas helt. Sammantaget är
bedömningen att målet inte uppfylls.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet och då främst inom de
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ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 - 3. Beskrivningen av måluppfyllelsen i de
ämnesdidaktiska kurserna visar enligt bedömargruppen hur lärosätet möjliggör för studenterna att
utveckla kunskap i relation till målet. Här finns, enligt bedömargruppen, en tydligt framskriven
progression i utbildningen och lärosätet kopplar också detta mål starkt till examensarbetet.
Målet anses inte uppfyllt i inriktningen idrott och hälsa. Förutsättningarna för att nå delar av
examensmålet bedöms som goda. Aktiviteter och examinationer framstår som varierade och relevanta
för att främja egen reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. Lärosätet beskriver måluppfyllelsen främst
som relevant i relation till fördjupad förmåga att självständigt tillvarata och systematiskt reflektera över
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till
utvecklingen av yrkesverksamheten. I underlagen hänvisas till att fokus på att utveckla förmågan
kommer att ligga i examensarbeteskursen, men det saknas en beskrivning av hur den kursen kommer
att utformas. Mer konkreta exempel på lärandemål, examinationer och bedömningskriterier hade
behövts för att kunna bedöma att utbildningen säkerställer detta mål. Sammantaget är bedömningen
att målet inte uppfylls.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Måluppfyllnad nås i
den del som avser UVK. I självvärderingen framhålls att den senare hälften av UVK som är integrerad
med VFU, avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens måluppfyllelse. De kurser
som beskrivs ska bygga vidare på och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som
sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill
bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att
alla studenter får det stöd de behöver. Målet uppfylls inte i inriktningen idrott och hälsa. I
självvärderingen redogör lärosätet för relationen mellan examensmålets olika delar och
lärandeaktiviteter, men tar också upp problematiken med olika synsätt på relationen mellan
ämneskunskap och ämnesdidaktik. Underlagen visar att studenterna får ordentligt stöd i att utveckla
ämneskunskaper kopplade till olika aktiviteter integrerat med kunskap om ämnesdidaktik . Lärosätet
ger flera exempel på hur ämneskunskaper prövas, men i mindre grad exempel på hur förmågan att
tillämpa ämnesdidaktik inklusive metodik prövas. Det som till stor del saknas är exempel på hur
studenterna får möjlighet att utveckla förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik och hur
denna förmåga examineras. Exempel kopplade till metodik saknas helt i underlagen. Bedömargruppen
vill framhålla värdet av att med tydlig systematik göra en översyn av lärandemål kopplade till innehåll,
examinationer och bedömningskriterier kopplade till examensmålets olika delar.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Utbildningen inom UVK, genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en god
systematik för progression och måluppfyllnad. Likaså förtjänar VFU med dess fokus på trepartssamtal
och analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka. De avslutande kurserna inom UVK
säkerställer studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Avseende inriktningen idrott och hälsa visar lärosätet i underlagen att
studenterna får möjlighet att utveckla kunskap om och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning både med kurskamrater och skolbarn, men att det saknas exempel på hur
förmågan examineras. I intervjuerna framkom att utbildningen förbereder studenterna för att på bästa
sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling då det ingår i många didaktiska uppgifter att planera,
genomföra och utvärdera undervisning där elevers olikheter ska beaktas. Det framgick också att
studenterna möter en bredd av elever under sin VFU. Bedömargruppen ser dock allvarligt på att
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lärosätet inte redogör för hur måluppfyllnad säkerställs.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppnås. Utifrån de exempel
som lärosätet ger anser bedömargruppen att målet löper som en ”röd tråd” genom utbildningen med
en tydlig tanke om progression som är kopplad till utbildningens nyckelkompetenser. Ett
utvecklingsområde som bedömarna identifierar i relation till detta mål är att på ett tydligare sätt
säkerställa hur dessa moment bedöms och dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera UVK-kurser. Vetenskapliga begrepp som genus, etnicitet och
klass berörs samt genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att lärosätet har ett bredare
perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män. Bedömarna uppfattar således
att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på kön i utbildningen.
Underlagen visar att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens
innehåll, utformning och genomförande. Jämställdhetsperspektivet framstår som väl förankrat i
utbildningens innehåll och utformning men i mindre omfattning i genomförandet.
Arbetet med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på flera nivåer och på ett ändamålsenligt sätt
enligt bedömargruppen. Kurs- och programutvärderingar sker löpande och resultaten tas om hand och
kommuniceras till de som berörs. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan
från början förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en
viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under
hösten 2018 pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från
utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete.
Det mer systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Bedömargruppen ser positivt på införandet av halvtidsavstämningar, kursråd och kursarbetslag med
studentrepresentanter inom ramen för ämnesstudierna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna ges goda möjligheter att aktivt medverka i utbildningen. I kurserna finns ”kurslag”, vilket
innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i mitten av kursen. Undervisande
lärare finns även tillgängliga i samband med undervisningen via nätet. Bedömargruppen ser detta som
särskilt angeläget eftersom distansutbildning ställer särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av
undervisande lärare. Bedömargruppen anser även att det studentinflytande som finns i programmets
kurser även bör finnas på programnivå, vilket nu är under utveckling. Ett viktigt utvecklingsområde är
därför att lärosätet noga följer upp om studentrepresentationen i de olika organen stärkts och
säkerställs med de förändringar som nu genomförs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ger många goda exempel på hur arbetsliv och samverkan kommer in i utbildningen och
bedömargruppen finner de många samarbeten som lärosätet har byggt upp som såväl relevanta som
kvalitetshöjande för utbildningen. VFU är viktig för att göra utbildningen användbar och förbereda
studenterna inför ett kommande yrkesliv och det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i
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Dalaregionen som bidrar till detta. Avseende inriktningen idrott och hälsa bedöms lärosätet ha en
relevant samverkan med det omgivande samhället och arbetslivet genom bland annat de nätverk som
finns där lärare och forskare från lärosätet möter företrädare från yrkesverksamheten. Projektet med
hälsocoacher är ett bra exempel på hur studenterna får samverka med verksamma lärare.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4582

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Eftersom inga studenter har genomgått hela utbildningen har inte bedömargruppen ett fullständigt
underlag att bedöma. Perspektivet är därför att lärosätet inte kan förväntas uppfylla målen i nuläget. I
stället bedöms hur rimligt det är att lärosätet kommer att uppnå målen.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
I den utbildningsvetenskapliga kärnan visar underlagen att det finns en tillfredsställande
lärarkompetens. Många lärare är involverade i den utbildningsvetenskapliga kärnan om än på låg
procent av heltid. Samtliga fast anställda undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som
framkommer vid intervjuerna genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har
många års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. Inom inriktningen
matematik visar underlagen sammantaget att ämne och ämnesdidaktik är tillfredsställande genom att
lärarkårens ämnes- och professionskompetens är rimlig för utbildningen, på både kort och lång sikt.
Det finns ett flertal disputerade lärare och även god professionskompetens. Huvuddelen av lärarna i
matematikdidaktik har också högskolepedagogisk utbildning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet
beskriver en omfattande forskningsmiljö för det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande
och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på professionsinriktning som
nämns i självvärderingen är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. Inom inriktningen matematik präglar den goda lärarkompetensen också
utbildningsmiljön. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för utbildningen, till exempel i de olika mötesplatserna för forsknings- och
utbildningsfrågor. Det finns ett högre utbildningsvetenskapligt seminarium och ett kollegialt forum kring
forskning inom naturvetenskaps-, matematik- och teknikdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom lärosätet har relevant forskning för utbildningen som studenterna också får ta del av.
Studenterna studerar på distans och lärosätet har vidtagit åtgärder för att möta de behov som
arbetssättet kräver. Matematikinnehållet är relevant för gymnasieskolans matematikkurser i stort, men
det saknas explicita inslag om programmering. Beskrivningarna av kursinnehållet är bitvis vaga och
lärosätet är medvetna om detta utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen uppfattar
lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt att få till en
fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter genom
kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. Det finns en progression genom utbildningen så
långt när det gäller både ämnesstudier och vetenskapsteori, och studenterna får ta del av
forskningslitteratur i olika aktiviteter som på ett rimligt sätt förbereder dem på att skriva självständiga
arbeten. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Måluppfyllelsen sker dock främst inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 3. Beskrivningen av måluppfyllelsen i de ämnesdidaktiska kurserna visar enligt bedömargruppen hur
lärosätet möjliggör för studenterna att utveckla kunskap också i relation till målet. Här finns det en
tydligt framskriven progression i utbildningen, enligt bedömargruppen. Lärosätet kopplar detta mål
också starkt till examensarbetet. Studenterna har även goda möjligheter till diskussion i
matematikkurserna, både sinsemellan och med lärare, via exempelvis lärplattformen. Forskning
relateras till konkreta frågeställningar och knyter på så vis samman ämnesdidaktik och praktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. I självvärderingen framhålls att den
senare hälften av den utbildningsvetenskapliga kärnan (integrerad med den verksamhetsförlagda
delen) avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens måluppfyllelse. De kurser som
beskrivs ska bygga vidare på och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts
in i ett större socialt sammanhang. Inom inriktningen matematik erbjuder fältstudierna och VFU:n
lärtillfällen med praktiska tillämpningar av didaktik, ämnesdidaktik och metod. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppnås bland annat genom
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att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhets- och genusperspektiv på matematik tas upp både i Matematikens
historia i skolan och i Matematisk problemlösning i skolan. I den förstnämnda kursens skriftliga
examination har studenterna möjlighet att uppvisa kunskaper om matematikens utveckling ur till
exempel ett genusperspektiv. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas
tillfredsställande.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kvalitetsarbetet utgör i många fall
grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att förbättra
undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att
utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge
studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en
uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Inom matematik
finns också särskilda åtgärder för att motverka avhopp. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Studenterna ingår också i olika grupper och råd vid lärosätet och är till exempel representerade i
beredningsgrupper för kursplaner och områdesnämnden för utbildningsvetenskap. Bedömargruppen
finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer särskilda krav på
tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att lärosätet bör
komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå,
eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför
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att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Inom matematik förekommer exempelvis praktiknära samarbeten mellan skolor och forskare, vilket
lärosätet lyfter som viktigt för att man ska kunna uppdatera kunskap och kursinnehåll i takt med
förändringar i yrkeslivet.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4602

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga undervisande lärare är
tillsvidare anställda och har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många
års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen
svenska är antalet disputerad personal i minsta laget med tanke på utbildningens volym. Likaså råder
obalans mellan språkvetare och litteraturvetare respektive mellan språkdidaktiker och
litteraturdidaktiker, vilket medför att personalsituationen på kort sikt inte är tillfredställande enligt
bedömargruppen. Lärosätet visar dock att man är medvetna om personalsituationen och arbetar
systematiskt med att rekrytera lärare och att stärka och behålla lärarkompetens. Bedömargruppen ser
det som en styrka att en stor andel av lärarna har lärarexamen och egen erfarenhet av undervisning i
ungdomsskolan. Genom nyrekryteringar och skolverksuppdrag stärks också den professionsinriktade
kompetensen kontinuerligt. När kompetensen från utbildningens olika delar vägs samman så bedöms
helheten som svagt men tillfredställande. Det med förutsättningen att ovan nämnda rekryteringar för
att stärka kompetensen inom svenska fullföljs.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
”utbildning och lärande” och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på
professionsinriktning är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
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och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. För inriktningen svenska finns en tillfredsställande vetenskaplig och
professionsinriktad miljö. Lärarna är forskningsaktiva och deltar i den forskningsmiljö som byggts upp
vid lärosätet i form av ”mötesplatser”, liksom i nationella ämnesdidaktiska nätverk, konfenser och olika
samarbetsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får
breda ämneskunskaper, men det framgår inte vilka kunskaper som fördjupas eller om studenterna får
insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns flera utmaningar såsom stoffträngsel,
studieovana studenter med svaga förkunskaper och skiftande kravnivåer under utbildningen. Det
framgår också att lärosätet inte säkerställer att studenterna har nått sådana kunskaper och färdigheter
i slutet av sin utbildning.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som
studenterna möter genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVKkursen. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. För inritningen svenska är det
otydligt för bedömargruppen vilka ämnesspecifika metoder som studenterna tränas i. Det även om
lärosätet väljer litteratur med hänsyn till metoder i ämnes- och ämnesdidaktiska kurser. De
självständiga arbetena visar också på brister i måluppfyllelsen eftersom de saknar vetenskapliga
resonemang om metodval, eller så har studenten missuppfattat den beskrivna metoden alternativt inte
tillämpat den. Genomgående är empirin grund och analyserna enkla. Bedömargruppen anser därför
att lärosätet inte säkerställer att studenterna når denna del av målet. Däremot uppnår lärosätet den del
av målet som rör relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK med det säkerställs inte inom inriktningen svenska.
Måluppfyllelsen ska framför allt ske inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 – 3.
Ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera, men bedömargruppen menar att progressionen
behöver bli tydligare. Det framgår inte hur lärosätet säkerställer att studenterna har utvecklat en sådan
förmåga. Man kopplar målet starkt till det självständiga arbetet vilka visar på tydliga brister.
Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.

Ölk

BESLUT

81(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte inom inriktningen svenska. Den senare hälften av UVK är integrerad med den
verksamhetsförlagda delen (VFU) och avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens
vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på och förena elevrespektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av
den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur
alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de behöver när VFU-platser
ska anordnas. Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer studenternas färdighet och
förmåga eftersom examinatorerna för VFU inte själva bedömer hur studenterna fungerar i
undervisningssituationer. Sammantaget gör utbildningens utformning och genomförande det möjligt för
studenterna att få både breda och djupa ämnesdidaktiska kunskaper men de säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK bidrar till
måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser och erbjuder en god systematik för
progression. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till att säkerställa studenternas förmåga att
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Ämneskursernas
utformning och upplägg ger möjlighet för studenterna att utveckla förmågan att planera och utveckla
svenskundervisning och anpassa svenskundervisningen till olika elevers behov. Inom UVK förtjänar
organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och analyser av praktiska moment att lyftas
som en styrka för att uppnå examensmålet. Tyvärr är inte examinationen av VFU tillfredställande för
inriktningen svenska. Eftersom examinatorerna för VFU inte gör någon egen bedömning av
studenterna i undervisningssituationer anser bedömargruppen att måluppfyllelse inte säkerställs.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse
men den säkerställs inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls bland annat genom
att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Det framgår inte heller om jämställdhetsperspektivet beaktas under de
verksamhetsförlagda kurserna. Det är viktigt för att studenterna ska kunna beakta, kommunicera och
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förankra ett jämställdhetsperspektiv i den egna pedagogiska verksamheten. Sammantaget beaktas
jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men det finns
utvecklingsmöjligheter.
Lärosätet bedriver ett stort och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, både för utbildningen i
sin helhet och på kursnivå. Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder
och återkoppling sker inom det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer.
Kvalitetsarbetet utgör i många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett
underlag för att förbättra undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för
studenterna. Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till
praktiska åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början
förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för
att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018
pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Studenterna
bedöms ha goda möjligheter att genomföra utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att så sker eftersom distansutbildning ställer särskilda
krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Lärosätet bör komplettera det
studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå, eftersom programmet
har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer
om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs. För svensklärarutbildningen har
studenterna har olika möjligheter, både formella och informella, att påverka sina studier, men
utvecklingsmöjligheter finns således på programnivå. Bedömargruppen anser därmed att studenterna
har inflytande över utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Det finns en väl
utvecklad samverkan med arbetslivet och med Skolverket, och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte
mellan utbildningens lärare och verksamma lärare i ungdomsskolan. Allt samarbete med det
omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att knyta samman
verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela yrkeslivet.
Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4597
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga undervisande lärare är
tillsvidare anställda och har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många
års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen
svenska är antalet disputerad personal i minsta laget med tanke på utbildningens volym. Likaså råder
obalans mellan språkvetare och litteraturvetare respektive mellan språkdidaktiker och
litteraturdidaktiker, vilket medför att personalsituationen på kort sikt inte är tillfredställande enligt
bedömargruppen. Lärosätet visar dock att man är medvetna om personalsituationen och arbetar
systematiskt med att rekrytera lärare och att stärka och behålla lärarkompetens. Bedömargruppen ser
det som en styrka att en stor andel av lärarna har lärarexamen och egen erfarenhet av undervisning i
ungdomsskolan. Genom nyrekryteringar och skolverksuppdrag stärks också den professionsinriktade
kompetensen kontinuerligt. När kompetensen från utbildningens olika delar vägs samman så bedöms
helheten som svagt men tillfredställande. Det med förutsättningen att ovan nämnda rekryteringar för
att stärka kompetensen inom svenska fullföljs.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
”utbildning och lärande” och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på
professionsinriktning är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. För inriktningen svenska finns en tillfredsställande vetenskaplig och
professionsinriktad miljö. Lärarna är forskningsaktiva och deltar i den forskningsmiljö som byggts upp
vid lärosätet i form av ”mötesplatser”, liksom i nationella ämnesdidaktiska nätverk, konfenser och olika
samarbetsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Utbildningen
möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får både breda och djupa
ämneskunskaper. De granskade självständiga arbetena visar dock att lärosätet inte säkerställer
genom examination att studenterna når sådana kunskaper och färdigheter i slutet av sin utbildning.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som
studenterna möter genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVKkursen. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. För inritningen svenska är det
otydligt för bedömargruppen vilka ämnesspecifika metoder som studenterna tränas i. Det även om
lärosätet väljer litteratur med hänsyn till metoder i ämnes- och ämnesdidaktiska kurser. De
självständiga arbetena visar också på brister i måluppfyllelsen eftersom de saknar vetenskapliga
resonemang om metodval, eller så har studenten missuppfattat den beskrivna metoden alternativt inte
tillämpat den. Genomgående är empirin grund och analyserna enkla. Bedömargruppen anser därför
att lärosätet inte säkerställer att studenterna når denna del av målet. Däremot uppnår lärosätet den del
av målet som rör relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK med det säkerställs inte inom inriktningen svenska.
Måluppfyllelsen ska framför allt ske inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 – 3.
Ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera, men bedömargruppen menar att progressionen
behöver bli tydligare. Det framgår inte hur lärosätet säkerställer att studenterna har utvecklat en sådan
förmåga. Man kopplar målet starkt till det självständiga arbetet vilka visar på tydliga brister.
Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte inom inriktningen svenska. Den senare hälften av UVK är integrerad med den
verksamhetsförlagda delen (VFU) och avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens
vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på och förena elevrespektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av
den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur
alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de behöver när VFU-platser
ska anordnas. Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer studenternas färdighet och
förmåga eftersom examinatorerna för VFU inte själva bedömer hur studenterna fungerar i
undervisningssituationer. Sammantaget gör utbildningens utformning och genomförande det möjligt för
studenterna att få både breda och djupa ämnesdidaktiska kunskaper men de säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK bidrar till
måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser och erbjuder en god systematik för
progression. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till att säkerställa studenternas förmåga att
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Ämneskursernas
utformning och upplägg ger möjlighet för studenterna att utveckla förmågan att planera och utveckla
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svenskundervisning och anpassa svenskundervisningen till olika elevers behov. Inom UVK förtjänar
organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och analyser av praktiska moment att lyftas
som en styrka för att uppnå examensmålet. Tyvärr är inte examinationen av VFU tillfredställande för
inriktningen svenska. Eftersom examinatorerna för VFU inte gör någon egen bedömning av
studenterna i undervisningssituationer anser bedömargruppen att måluppfyllelse inte säkerställs.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse
men den säkerställs inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls bland annat genom
att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Det framgår inte heller om jämställdhetsperspektivet beaktas under de
verksamhetsförlagda kurserna. Det är viktigt för att studenterna ska kunna beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i den egna pedagogiska verksamheten. Sammantaget beaktas
jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men det finns
utvecklingsmöjligheter.
Lärosätet bedriver ett stort och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, både för utbildningen i
sin helhet och på kursnivå. Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder
och återkoppling sker inom det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer.
Kvalitetsarbetet utgör i många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett
underlag för att förbättra undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för
studenterna. Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till
praktiska åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början
förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för
att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018
pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Studenterna
bedöms ha goda möjligheter att genomföra utbildningen inom planerad studietid.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att så sker eftersom distansutbildning ställer särskilda
krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Lärosätet bör komplettera det
studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå, eftersom programmet
har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer
om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs. För svensklärarutbildningen har
studenterna har olika möjligheter, både formella och informella, att påverka sina studier, men
utvecklingsmöjligheter finns således på programnivå. Bedömargruppen anser därmed att studenterna
har inflytande över utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Det finns en väl
utvecklad samverkan med arbetslivet och med Skolverket, och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte
mellan utbildningens lärare och verksamma lärare i ungdomsskolan. Allt samarbete med det
omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att knyta samman
verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela yrkeslivet.
Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
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Högskolan i Gävle
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan i Gävle

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4482

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är antalet lärare och deras sammantagna kompetens,
vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska, adekvat. Lärosätet har en planering och
systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med vetenskaplig och
högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Lärosätet har en god bild av
lärarutbildningens vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö genom att det finns en
sammanhållen miljö där forskningsprojekt och forskningsområden och deras koppling till områden i
den utbildningsvetenskapliga kärnan framgår. Det är positivt att lärosätet identifierat områden för
professions- och verksamhetsutveckling såsom exemplet med projektet Nätbaserat lärande.
Inom inriktningen matematik står det klart att när det gäller personal är antalet lärare och deras
sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) god och adekvat.
Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med
vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Den
matematiska och matematikdidaktiska miljön är god både avseende vetenskaplighet och
professionsmässigt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet visar tydligt att de områden inom matematik som krävs för
yrkesutövningen ingår i utbildningen. Lärosätet anger en grundton, där gedigna ämneskunskaper ses
som en av grundstenarna för en gymnasielärarutbildning i matematik, med en start i de vanliga kurser
som brukar ingå i en grundutbildning inom matematik, följt med kurser på högre nivå som ger en stabil
begreppslig grund för mycket av gymnasiematematiken, med innehåll som är centrala i gymnasiets
kurser, t.ex. för differential- och integralkalkylen. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Måluppfyllelsen för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet säkerställs genom att studenterna
möter och tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar
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sambandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenterna tränas att granska inte
minst olika kvantitativa data rörande skolresultat och effektstudier. Metod och teori följs senare upp i
ämnesstudierna på en fördjupad nivå och som förberedelse för de självständiga arbetena. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik. Kursmål som på olika sätt berör matematikens vetenskapliga
grund återfinns i flera av kurserna. Främst gäller detta de senare kurserna, målen i dessa kurser är
tydligt relaterade till matematiken som vetenskaplig verksamhet. De inlämningsuppgifter som utgör
stommen i dessa kurser, liksom även deras huvudsakliga examination, går huvudsakligen ut på att
bevisa och tillämpa matematiska satser. På detta sätt övar studenterna på att tillämpa metoder och
arbetssätt som matematiker använder i sin vetenskapliga verksamhet. Kunskaper om kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder nås inom matematikdidaktikens kurser och i det självständiga arbetet
och examinationsformerna bedöms vara tillfredsställande. En viktig aspekt av de matematikdidaktiska
kurserna, bland annat som förberedelse för det självständiga arbete, är att introducera studenterna till
några av de mest centrala matematikdidaktiska teoretiska ramverken och metodologierna. Den
kunskap om matematikens och matematikdidaktikens vetenskapsteori och forskningsmetoder som
studenterna utvecklat under utbildningen får sedan sin tillämpning i det självständiga arbetet, när
studenten förväntas att med användande av matematikens eller matematikdidaktikens vetenskapliga
teorier och metoder genomföra ett större enskilt arbete. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet beskriver på ett tillfredsställande sätt hur studenterna
får möjlighet att uppnå målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Målet rör kritisk reflektion utifrån egna och andras
erfarenheter i relation till aktuell forskning och hur examinationen sker. I kurserna inom UVK finns flera
examinerande moment där studenterna bland annat får möjlighet att reflektera över erfarenheter
genom muntlig redovisning av sina från VFU:n samt bidra till yrkesverksamheten genom koppling av
bearbetade erfarenheter till vetenskaplig forskning. Målet uppfylls inom inriktningen matematik det
framkommer att studenterna i många olika kurser arbetar med att presentera egna lösningar och ta del
av varandras erfarenheter samt att de ser på inspelade lektioner (japansk och svensk kontext) för att
reflektera över och analysera de inspelade lärarnas erfarenheter. I alla matematikkurser ingår det i
större eller mindre grad att reflektera över varför olika matematiska påståenden är giltiga, analysera
under vilka förutsättningar satser gäller, avgöra vilka matematiska metoder som är lämpliga för att lösa
vissa typer av problem. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet säkerställs genom
exempelvis tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika händelser i klassrummet,
återkoppling på genomförd undervisning, reflektioner om lärande och träning att bedöma autentiska
elevtexter och hur bedömningar kan kommuniceras. Målet uppfylls i inriktningen matematik genom att
VFU-kursen och det självständiga arbetet tas upp i självvärderingen som didaktiska grunder som
tillsammans med de tre matematikdidaktikkurserna utgör stommen för att nå målet. Det förekommer
även didaktiska inslag i de ämnesteoretiska kurserna i matematik. I de matematikdidaktiska kurserna
anges tillämpning av didaktik och metodik spela en viktig roll. Som examinerande moment ingår i alla
tre kurserna problemdemonstrationer vid tavlan, där studenternas förmåga att på ett didaktiskt
genomtänkt sätt presentera matematiska resonemang i en undervisningssituation testas.
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Föreläsningar och seminarier kring didaktiska aspekter av gymnasieskolans matematik ingår också i
alla tre kurserna. En kurs tar upp hur man på olika sätt kan använda matematikhistorien som didaktiskt
hjälpmedel, dels hur ett matematikhistoriskt perspektiv kan användas för didaktiska syften i den
konkreta matematikundervisningen, dels hur den kan användas som illustration av det eventuella
sambandet mellan matematiska begrepps historiska utveckling och den individuella
begreppsutvecklingen. Bedömargruppen ser detta som ett gott exempel för hur man kan examinera
målet. Det beskrivna innehållet i didaktiska kurserna tillsammans med kopplingen till VFU:n och det
självständiga arbetet bedöms ge studenterna goda möjligheter att nå målet. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
säkerställs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan genom att studenter reflekterar över och
analyserar den enskilda elevens lärande och utveckling, men också genom att studenten arbetar med
variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika elevgrupper. Målet uppfylls i inriktningen
matematik uppfylls genom att planering, genomförande och utvärdering anges som en central del i alla
de didaktiska kurserna och ett flertal moment med till exempel lektionsplaneringar med inslag där
studenterna förväntas reflektera över olika didaktiska situationer beskrivs användas i olika kurser.
Vidare får de kritiskt reflektera över styrkor och svagheter hos olika lösningsmetoder och
presentationsformer, både ur ett matematiskt och ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Detta är en
viktig aspekt av den didaktiska kompetensen i matematik, ett ämne som i hög grad kretsar kring
problemlösning. I den tredje matematikdidaktikkursen får studenterna planera, genomföra och
utvärdera egen pedagogisk verksamhet som en förberedelse för VFU-kursen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att bedöma utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling säkerställs genom en kurs som
berör skolans demokratiska uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ
samt mobbning och diskriminering, VFU och kopplingen till det pedagogiska arbetet samt kursen
Hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säk ra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet ger ett antal exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. Inom inriktningen matematik har det gjorts översyn av
litteratur och lärosätet fann en jämn könsfördelning mellan författare inom matematikdidaktiken, men
en betydligt ojämnare fördelning inom matematikämnet. Det har gjorts översyn av balans mellan
kvinnliga/manliga föreläsare och lärare på kurserna och balansen är där god. Sett till kursernas
innehåll, så är det matematiska ämnesinnehållet i sig könsneutralt. Didaktisk forskning om kön och
matematik tas upp i viss mån i de didaktiska kurserna. Sammantaget görs bedömningen att ett
jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och
genomförande och att studenterna ges goda möjligheter att nå förmågan att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv.
För säkerställande av uppföljning, åtgärder och återkoppling finns upparbetade kontaktytor och arenor
för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmen som ämnesansvariga och ansvariga för den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet
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utvärderas varje år och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och VFU-handledare. På
kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och uppföljning av
kursvärderingar. I inriktningen matematik framgår måluppfyllelse genom att det i organisationen finns
upparbetade kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete mellan olika aktörer i programmen.
Programmet utvärderas årligen och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och VFUhandledare. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande
och uppföljning av kursvärderingar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Självvärderingen och intervjuerna visar att det finns rutiner för studentinflytande och strukturer för
studenters medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang där de kan ge synpunkter på sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet redogör för olika typer av samverkan med det omgivande samhället i stort och ger exempel
på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i anslutning till mer externt riktade verksamheter som
bidrar till att ge studenter beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan i Gävle

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4498

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) står det klart att antalet lärare och deras sammantagna
kompetens är adekvat. Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och
kompetensutveckling med vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av
kompetensbehov. När det gäller personal för inriktningen svenska, ser bedömargruppen att det finns
påtagliga brister på personalsidan inom ämneslärarutbildningen, lärarresurserna är knappa och
utmaningarna mycket stora. Personalen är på kort sikt tillfredställande, i synnerhet eftersom det ser ut
som att en visstidsanställd lektor i litteraturvetenskap övergår i en tillsvidareanställning.
Bedömargruppen menar dock att lärosätet måste ta krafttag för att säkra kompetensen på lång sikt.
Det gäller både vetenskaplig, ämnesdidaktisk och professionsrelaterad kompetens.
Lärosätet har en god bild av den vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö inom UVK
genom att det finns en sammanhållen miljö där forskningsprojekt och forskningsområden och deras
koppling till områden i UVKn framgår. Det är positivt att lärosätet identifierat områden för professionsoch verksamhetsutveckling såsom exemplet med projektet Nätbaserat lärande. För inriktningen
svenska finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är
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tillfredställande. Av underlagen att döma arbetar lärosätet aktivt för att länka samman disciplinerna
svenska språket och litteraturvetenskap vilka traditionellt har varit helt åtskilda. Det är enligt
bedömargruppen lovvärt men inte tillräckligt för att utvärdera utbildningsmiljön som vetenskapligt
fullgod och professionsinriktad. Den förhållandevis svaga ämnesdidaktiska miljön lyser igenom och
generellt är det svårt att se hur forskningen vid lärosätet genomsyrar utbildningen i stort. Positivt är
dock att studenterna tar del av och reflekterar över forskning i ökande svårighetsgrad.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Bedömargruppen ser att det finns en medveten progression i ämnet även om de
ämnesteoretiska kunskaperna kan ses som något snäva.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom studenterna
möter och tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar
sambandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenterna tränas att granska, inte
minst olika kvantitativa data rörande skolresultat och effektstudier. Metod och teori ska sedan följas
upp i ämnesstudierna på en fördjupad nivå och som förberedelse för de självständiga arbetena. För
svenskämnet framgår att fördjupningen inte sker och enligt bedömargruppen krävs en genomgång för
att säkerställa studenternas möjlighet till fördjupade kunskaper när examen utfärdas. Denna
genomgång bör göras i nära samverkan med den utbildningsvetenskapliga kärnan för att man på så
vis kan se över vilka metoder som behandlas var och när i utbildningen. Trots att UVK bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen svenska är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet rör kritisk reflektion utifrån egna och andras erfarenheter i
relation till aktuell forskning och hur examinationen sker. I kurserna inom UVK finns flera
examinerande moment där studenterna bland annat får möjlighet att reflektera över erfarenheter
genom muntlig redovisning av sina från VFU:n samt bidra till yrkesverksamheten genom koppling av
bearbetade erfarenheter till vetenskaplig forskning. Fördjupningen ska ske främst i samband med det
självständiga arbetet, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över progressionen och
länkningen mellan olika delar såsom lärandeaktiviteter, mål och examinationer under hela
utbildningen. Trots svagheterna som finns anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK sker det
exempelvis genom tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika händelser i
klassrummet, återkoppling på genomförd undervisning, reflektioner om lärande och träning att bedöma
autentiska elevtexter och hur bedömningar kan kommuniceras. Inriktningen svenska bidrar till
måluppfyllelse men bedömargruppen noterar att det finns vissa utmaningar, i synnerhet för studenter
på distansutbildning. Samtliga studenter behöver ledas tydligt mot dessa förmågor och få chansen att
pröva dem i skarpt läge, till exempel ute på VFU, i högre grad än vad som sker nu. Trots svagheterna
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som finns anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Inom UVK får studenterna reflektera över och analysera den enskilda elevens lärande och
utveckling, men arbetar också med variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika
elevgrupper. För inriktningen svenska finns det vissa svagheter. Bedömargruppen menar dock att
lärosätet visar medvetenhet om dessa utmaningar och har klara tankar över hur dessa aspekter ska
utvecklas i framtiden. Exempelvis har man börjat fördjupa arbetet med elevtexter och enskilda elevers
skrivutvecklingsbehov under VFU:n. Trots svagheterna som finns anser bedömargruppen att lärosätet
har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Det sker genom en
kurs som berör skolans demokratiska uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet,
HBTQ samt mobbning och diskriminering, VFU och kopplingen till det pedagogiska arbetet samt
kursen Hållbar utveckling.
Lärosätet redogör för hur organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säkra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet ger ett antal exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. Inriktningen svenska bidrar i hög grad till att studenten möter
jämställdhetsperspektivet i utbildningen, men att det framför allt sker inom litteraturvetenskap och att
perspektivets förankring kan stärkas inom den språkvetenskapliga delen av utbildningen.
För säkerställande av uppföljning, åtgärder och återkoppling finns upparbetade kontaktytor och arenor
för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmen som ämnesansvariga och ansvariga för UVK och
VFU. Programmet utvärderas varje år och VFU följs kontinuerligt upp med studenter och VFUhandledare. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och
uppföljning av kursvärderingar. Dessa rutiner och kontaktytor för uppföljning på programnivå är dock
inte tillräckliga för uppföljning av svensklärarutbildningen. Lärosätets systematiska kvalitetsarbete och
förberedande arbete med genomströmning har flera olika brister, enligt bedömargruppen. Lärarna har
visserligen en dialog och kontakt med utbildningsledare för programnivå, men utvecklingsarbetet vilar
inte på ett robust underlag. Den bristande systematiken medför också att det för bedömargruppen blir
otydligt hur kvalitetsarbetet vid behov omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling. Lärarlaget i svenska
lyfter även utmaningar och bristande resurser, och menar att de inte är tillräckligt förberedda på den
mångfacetterade studentgruppen där flera kommer från andra språk- och kulturområden eller har
neuropsykologiska funktionshinder. Bedömargruppen ser positivt på att lärarlaget har identifierat sitt
behov av kompetensutveckling och tid för att arbeta med dessa grupper, och rekommenderar därför
att lärosätet tar fram en handlingsplan för kvalitetsarbete och genomströmning, med ett tydligt fokus
på de utmaningar som identifierats.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
På övergripande nivå beskriver lärosätet rutiner för studentinflytande och strukturer för studenters
medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang där de kan ge synpunkter på sina studier. Särskilt för svensklärarutbildningen finns det
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brister i det formella inflytandet även om det informella verkar fungera väl. Bedömargruppen anser att
studenterna inte har tillräckliga förutsättningar för inflytande, även om de har möjlighet att uttrycka
synpunkter på didaktiska seminarier. Inflytandet berör framförallt vad lärosätet strävar mot, och inte
vad lärosätet för tillfället gör. I nuläget finns det ingen formell påverkansmöjlighet för
svensklärarstudenter, till exempel vad gäller arbetet med kursplaner. Det finns dock goda exempel när
det gäller informellt studentinflytande, och där granskar studenterna sina egna kursplaner och
tentamensfrågor under utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redogör för olika typer av samverkan med det omgivande samhället i stort och ger exempel
på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i anslutning till mer externt riktade verksamheter som
bidrar till att ge studenter beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet arbetar dock på en
mer övergripande nivå för att lärarutbildningen ska vara användbar och utveckla studentens
beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Ett utvecklingsområde är att arbeta mer för att särskilt
svensklärarutbildningen ska leva upp till detta. Det framgår att det finns planer på att samverka med
yrkesverksamma svensklärare på gymnasieskolan och att föra gemensamma didaktiska diskussioner
om de olika delarna av svenskämnet. Bedömargruppen anser därmed att det inte finns en
implementerad samverkan med det omgivande samhället utöver VFU, särskilt för
svensklärarutbildningen. Arbetsliv och samverkan bedöms som uppfyllt under förutsättning att
lärosätet förverkligar ovan nämnda planer.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen bedömer att kompetensen inom UVK finns på kort sikt men att kompetensen inte är
tillfredställande på lång sikt. I nuläget lånar lärosätet in kompetens som saknas, vilket är positivt när
det tillför aktuell kunskap från professionen eller andra delar av samhället. När kompetensen skulle
kunna uppbäras av lärare rekommenderar dock bedömargruppen att lärosätet för kontinuitetens skull
självt tillgodoser dessa behov. Det behövs även ytterligare kompetens till följd av en omorganisation
av UVK och att ett stort ansvar vilar på utbildningens nyckelpersoner. Behovet av rekryteringar har
identifierats av lärosätet men det finns ingen tydlig strategi när det gäller UVK för att säkerställa att
antalet lärare och deras kompetens står i relation till utbildningens volym, innehåll och genomförande
på lång sikt. Bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att ge stöd för att nödvändig
kompetens ska kunna tillgodoses, antingen genom nyrekrytering eller genom kompetensutveckling av
befintliga lärare. För inriktningen svenska finns det en vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens som står i proportion till utbildningens volym, enligt bedömargruppen, men den
ämnesdidaktiska kompetensen kan stärkas. Lärosätet vet om detta och här sker ett långsiktigt
kompetensförsörjningsarbete som inkluderar rekryteringar. Lärosätet ser till att lärarna har
högskolepedagogisk kompetens, bland annat genom högskolepedagogisk utbildning. En av lärarna
arbetar också i ungdomsskolan och flera har tidigare arbetat med det relevanta åldersspannet i
skolan. De kopplar sin erfarenhet till undervisningen, vilket gör att det finns en professionsrelaterad
kompetens som är tillräcklig, enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen ser lärosätets vetenskapliga miljö som tillräcklig för utbildningen. De flesta lärare har
möjlighet att forska i någon mån och många kan koppla forskningen till UVK-kurser. Därmed etableras
ett nära samband med forskningen. För att studenterna ska få tillgång till en mer professionsinriktad
miljö har lärosätet också ett nära samarbete med skolor i närområdet, och lärare från skolorna anlitas
regelbundet för att bidra med aktuella kunskaper. Ledningen uttrycker en önskan om och strävan efter
att få forskarutbilda fler, och det skulle kunna stärka forskningsmiljön och professionsanknytningen
ytterligare. I utbildningsmiljön finns det vissa samordningsproblem, men miljön ger ändå ett intryck av
att erbjuda bredd och ämnes- och UVK-övergripande insikter, möjligen på bekostnad av vetenskapligt
djup inom specifika områden. Ämnesmiljön är inte stor men tillräcklig för utbildningens omfattning.
Bedömargruppen anser att den vetenskapliga miljön är mer gynnsam på språksidan än litteratursidan,
med tanke på obalansen i antalet lärare och medverkan i forskningsnätverk. Bedömargruppen ser
positivt på det samarbete som lärosätet påbörjat mellan svenska språket och litteraturvetenskap
eftersom det stärker utbildningsmiljön. Eftersom få lärare har litteraturvetenskap som sitt ämne blir
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vetenskapliga nätverk också utanför lärosätet extra viktiga för dessa lärare, menar bedömargruppen.
Den professionsrelaterade miljön säkerställer lärosätet genom praktiknära forskning och ett väl
utvecklat samarbete med arbetslivet om utbildning och forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar med lärandemål och examination hur man arbetar med progression genom
utbildningen, exempelvis för den delen av ämnet som rör läsning av, struktur i och skrivande av texter.
Fler sådana spår verkar finnas, till exempel i språksociologi. Det ser bedömargruppen som ett tydligt
exempel på lärosätets sätt att säkerställa att studenterna når fördjupade kunskaper. Det
förändringsarbete man har genomfört verkar lovande och rimligt, men det är ännu inte provat i skarpt
läge. Bedömargruppen menar dock att lärosätet med dessa ändringar säkerställer att studenterna når
fördjupade kunskaper. Samtidigt finns en risk för att de litteraturvetenskapliga aspekterna hamnar i
skymundan för språkvetenskapen och språkdidaktiken.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det med anledning av de stora förändringar som gjorts i utbildningen.
Exempelvis ligger den teori- och metodkurs som ges inom ramen för UVK numera närmare det
självständiga arbetet i tid, vilket borde förbättra studenternas möjligheter att uppnå god måluppfyllelse
i slutet av sin utbildning. Svenskan har utformat en kurs som ska förstärka studenternas kunskap om
respektive färdigheter i språkvetenskapliga, litteraturdidaktiska och ämnesdidaktiska teorier och
metoder. Även den kursen ligger i anslutning till de självständiga arbetena. För de studenter som går
den äldre varianten har man förstärkt den teoretiska och metodiska progressionen. Därmed
säkerställer lärosätet att studenterna får fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder inom svenskämnet. Den beprövade erfarenhetens betydelse för
yrkesutövningen blir stegvis tydligare under utbildningens gång. Lärosätet visar också den tänkta
progressionen tydligt, exempelvis i en progressionsmatris. Detta behandlas tydligare i UVK men man
berör det också inom svenskan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att noggrant följa upp
utvecklingsarbetet och resultatet i form av högre måluppfyllelse samt följa upp den progression som är
planerad i den nya strukturen. Syftet med det är att säkerställa att denna upprätthålls och efterlevs
även när nya lärare anställs.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Särskilt kurserna Vetenskaplig teori och metod och Utveckling
och utvärdering av lärande bidrar till att målet omhändertas i utbildningens utformning och
genomförande. I ett utvecklingsarbete som studenten genomför kopplas UVK och VFU samman, men
det kan bli utmanande eftersom UVK-kurserna kräver mindre studietid för studenterna samtidigt som
de är överbelastade under VFU-perioder. Lärosätet rekommenderas därmed att se över kraven och
förväntningarna på studenternas insatser under UVK-kurser samt att säkerställa att alla parter är
tillräckligt informerade om ansvarsfördelning, mål och förväntningar. Den första delen av målen
säkerställs framför allt under ämnesstudierna medan den andra delen i huvudsak är tänkt att
säkerställas inom UVK. Lärosätet ger för UVK exempel på examinationer som bedömargruppen
snarare betraktar som medel för examination. Examinationen av målet brister därmed inom UVK, och
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lärosätet behöver inventera och se över examinationsformerna. För ämnes-VFU redovisas enbart två
lärandemål i självvärderingen men ämneskunskaper i svenska och VFU kopplas även ihop i den
avslutande VFU-uppgiften, där studenterna ska visa att de har tillräckliga ämneskunskaper. Här menar
bedömargruppen att det krävs en hel del samarbete mellan UVK och VFU samt ämne och
ämnesdidaktik för att examinationen av tillräckliga ämneskunskaper i svenska ska vara förankrad hos
dem som kan fälla avgörandet vid lärosätet. De ändringar som lärosätet genomfört har lett till att en
del andra delkurser har formats om för att skapa utrymme, vilket kan medföra att studenterna stärks
vetenskapligt men kanske upplever att övriga kurser är begränsade. Ändringarna verkar dock ha fått
effekt och de flesta självständiga arbeten når målet. Trots svagheterna som finns inom UVK anser
därmed bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen menar
att studenterna sammantaget verkar få tillräcklig och allsidig övning i att tillämpa sina färdigheter och
förmågor på området, och att kraven på examinationerna framställs som adekvata och rimliga i de
aktuella kurserna i förhållande till detta område. Med talrika och tydliga exempel visar lärosätet hur
man arbetar med progression och fördjupning för att nå måluppfyllelse. Den nya strukturen tillåter mer
samarbeten mellan ämnena och UVK, och numera finns större möjligheter att integrera dessa två
delar av utbildningen. Enligt bedömargruppen kommer den nya utbildningen troligen att kunna
utvecklas planenligt, och då ge tillräckligt med didaktiska och ämnesdidaktiska färdigheter och
förmågor. Det blir dock nödvändigt att följa upp hur kopplingen mellan ämne, ämnesdidaktik och UVKkurser gestaltar sig i realiteten
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det är en styrka hos utbildningen att den medger integrering mellan utbildningens
olika delar som tillsammans bidrar till att målet uppfylls. Bedömargruppen ser positivt på den
sammanhållna strukturen för VFU, som bland annat omfattar en progressionsmatris för att bedöma
olika färdigheter och förmågor. Lärosätet ger också intryck av att ha en god och frekvent kontakt med
VFU-handledarna. I UVK framgår att kursen Didaktik och bedömning upplevs som central för
studenterna och som en särskilt givande kurs. Bedömargruppen råder lärosätet att utvärdera denna
kurs för att se om det finns något i den som även andra VFU-kurser kan lära av, exempelvis när det
gäller relevans eller förväntningar på studenterna. Ett exempel på uppgift, lärandemål, genomförande
och examination inom ämnet hämtas i självvärderingen från delkursen Språkets variation och
mångfald. Bedömargruppen menar att ett sådant upplägg verkar rimligt och relevant, men det handlar
om lektionsplaner som man gör på plats på lärosätet. Bedömargruppen anser att ämnet tydligt bidrar
till detta mål men att måluppfyllelse främst säkerställs under UVK och framför allt VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Alla kurser inom UVK och VFU tar upp
den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Det är däremot svårare att finna inslag om ekologisk
och ekonomisk hållbarhet i utbildningsprogrammets olika kurser. När det gäller värderingsförmåga och
förhållningssätt finns olika inslag som är relevanta för till exempel etiska bedömningar eller hållbar
utveckling som förekommer på olika ställen i utbildningen, men det verkar inte finnas någon egentlig
överblick eller någon genomtänkt strategi på lärosätet. Detta har också i underlaget identifierats som
ett utvecklingsområde, och lärosätet planerar att förtydliga progressionen. Bedömargruppen anser där
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med att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Lärosätet beskriver det som att jämställdhetsarbetet pågår kontinuerligt och är en del av det normala
arbetet. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt att ta sig an jämställhetsarbete, men menar att
lärosätet behöver konkretisera för sig själva vad detta mer konkret innebär. När det gäller jämställhet i
studenternas utbildning kan bedömargruppen inte se att det finns någon tydlig progression vilket
medför att det är ett utvecklingsområde för lärosätet. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet i
högre grad använder svenskämnets olika områden för att låta studenterna fördjupa sig i frågor om
jämställdhet. Man kan också ge studenterna mer stöd för att de ska kunna beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en omfattande organisation för kvalitetsarbete och att den
engagerar alla nivåer på ett tillräckligt sätt, från studenter till prorektor. Kvalitetsarbetet utgår från
prorektor som leder högskolans kvalitetsråd. Lärosätets fyra akademiers respektive utbildningsledare
står för det konkreta arbetet, tillsammans med programansvarig. Denna leder i sin tur ett programråd
som omfattar studenter, lärare, alumner, handledare inom VFU och arbetslivsrepresentanter.
Bedömargruppen anser att lärosätet generellt verkar arbeta tillräckligt med uppföljning,
kvalitetsutveckling och återkoppling. Det framgår också att lärosätet efter ett omfattande
kvalitetsarbete bland annat har lagt till kurser för att göra ämnesstudierna bättre, efter att ha beaktat
relevanta intressenters perspektiv. Bedömargruppen ser det även som att lärosätet undersöker
systematiska orsaker till avhopp och använder beprövade åtgärder för att studenter ska få stöd och
fullfölja sin utbildning. Rekommendationen är samtidigt att vara uppmärksam på om det framöver kan
behövas insatser, särskilt för att stödja studenter på svensklärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller svenskämnet framgår att studenterna har både formellt och informellt inflytande i
programråd och genom kursambassadörer, vilket innebär att man kompletterar digitala utvärderingar
med diskussioner om kurserna med studentrepresentanter. Lärarna är lyhörda och gör mindre
justeringar under terminerna om studenterna efterfrågar det. Exempelvis hjälper man inom ämnet till
och lägger om schemat så att studenterna inte ska missa något på grund av en schemakrock. Överlag
får bedömargruppen en positiv bild av svensklärarutbildningen och studentinflytande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet, regionen och arbetslivet verkar ha ett nära och givande
samarbete som gör att studenterna är redo att möta ett föränderligt arbetsliv och det omgivande
samhället. Exempelvis beskrivs en välordnad VFU och projekt sker i samverkan med skolor i regionen.
Ett annat exempel är projektet Näktergalen med regionalt utvecklingscentrum där studenter är
mentorer eller faddrar för ensamkommande flyktingbarn. Sådana samarbeten bidrar till studenternas
kunskap om hur skolor och olika delar av regionen arbetar konkret med den föränderliga omvärlden.
Ett annat exempel är läsprojekt som genomförs i samarbete med regionens bibliotek och
bibliotekarier. Studenterna förbereds även när det gäller digital teknik vilken de förväntas använda i
framtiden.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärna (UVK) har lärosätet generellt svaga beskrivningar av hur
utbildningens olika delar bildar en helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under
uppbyggnad, vilket innebär att mycket av beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver
handla om planerade och ännu inte genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur
lutar sig lärosätet mycket på erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som
positivt att det finns goda erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram
en del goda och relevanta exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att
det finns stora behov av att utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en
helhetsbild för UVK:s roll i ämneslärarutbildningen. När det gäller utformning, genomförande och
resultat visar underlaget en del goda exempel inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), men
dessa exempel är för få och de sätts sällan in i en helhet för UVK och ämneslärarutbildningen i stort.
Även inriktningen mot undervisningsämnet matematik är under uppbyggnad. Utbildningens
utformning, genomförande och resultat är svårbedömt inom inriktningen matematik eftersom endast
del av utbildningen har genomförts. Den del som beskrivs i självvärderingen framstår dock som väl
genomtänkt och ändamålsenlig för de flesta bedömda examensmål, varav flera alltså inte kan
bedömas i sin helhet.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal visar självvärderingen att personalstyrkan i den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade
lärare inom främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar
att kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Det är också tydligt att lärosätet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget
men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Lärosätet
rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. Inom
inriktningen matematik är lärarnas vetenskapliga kompetens mycket god när det gäller
matematikdidaktik, och svag men tillräckligt i matematik för inriktningen mot årskurs 7–9. Den
professionsrelaterade kompetensen och den pedagogiska kompetensen är båda tillfredsställande.
Verksamheten vid lärosätet har ett tydligt fokus på lärarutbildningen. Det finns en förhållandevis stor
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professionsinriktad forskningsmiljö i matematikdidaktik och en väl fungerande utbildningsmiljö med
tydligt fokus på lärarutbildning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom kurserna har en tydlig teoretisk förankring som ger studenterna god insikt i
matematikämnets vetenskapliga grund. Utbildningens upplägg säkerställer att studenterna får
fördjupade kunskaper i historiskt forsknings- och utvecklingsarbete i matematik som är aktuellt utifrån
ett professionsinriktat perspektiv, förutsatt att lärare med vetenskaplig kompetens i matematik
medverkar i matematikkurserna.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst inom detta område avseende UVK
då grundläggande kunskaper inte ges där. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom
examensarbeteskursen ännu inte är genomförd. Det finns dock goda förutsättningar för att uppnå
målet inom ämnet, tack vare att undervisning och examination genomförs av vetenskapligt
kompetenta lärare som forskar inom områden som är relevanta för utbildningen. Vidare behandlas
matematikdidaktiska teorier och teoretiska modeller för lärande i matematik redan från första kursen,
och vetenskapliga artiklar i matematikdidaktik används återkommande i undervisningen. Enligt
examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något som den utbildningsvetenskapliga
kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt kan uppvägas inom ämnet. Trots att
inriktningen matematik bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Enligt examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något
som den utbildningsvetenskapliga kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt
kan uppvägas inom ämnet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt. Bedömargruppen ser dock inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan svagheter både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner
ofta saknas eller är svagt utvecklade. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom man
ännu inte har genomfört flera av de kurser i utbildningen som har betydelse för måluppfyllelsen,
särskilt examensarbeten och delar av VFU. Den genomförda delen av utbildningen behandlar målet
genom att återkommande läsa och diskutera vetenskapliga artiklar, och genomföra undervisning där
studenterna får tillfälle att systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter i relation till
forskningsresultat. Den del av utbildningen som redovisas framstår som adekvat i förhållande till
examensmålet. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och de
oklarheter som kvarstår inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Enligt lärosätet
uppfylls målet inte främst genom UVK, utan inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst
rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar
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lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom inriktningen matematik är målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inom inklusive metodik svårbedömt på grund av oklarheter när det gäller
ämnes-VFU:n. Studenterna tar del av aktuella och relevanta forskningsresultat samt planerar,
genomför och analyserar undervisningsaktiviteter inför VFU. Metodiken är en integrerad del i
matematikdidaktiken och får därmed en tydlig forskningsanknytning. Matematikdidaktiska
tillämpningsövningar förekommer också i matematikkurser och inom VFU-kurser. Den tänkta
utbildning som redovisas i självvärderingen framstår som adekvat och väl anpassad till examensmålet,
men måluppfyllelsen kan inte bedömas i sin helhet. Eftersom det finns svagheter inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och det kvarstår oklarheter när det gäller ämnes-VFU:n anser
bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men efterfrågar
beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas resonemang om
hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna uppnå de
efterfrågade förmågorna. Detta finns dock inom inriktningen matematik där målet uppfylls eftersom
dess innehåll behandlas i en väl genomtänkt progression, vilken inleds med lärandemål som relaterar
till olika strategier och metoder för problemlösning och beräkningar och hur detta påverkar elevers
lärande i matematik. Målet behandlas vidare under flera kurser där studenterna får arbeta med olika
undervisnings- och bedömningsmetoder för att undervisa matematik på ett varierat sätt. Detta ger dem
goda förutsättningar för att kunna möta elever med olika förutsättningar och behov. Trots svagheterna
som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet inom
inriktningen matematik har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Bedömningsgrunden anses uppfylld, men det behövs en förstärkning av hur det
säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Lärosätet arbetar med jämställdhetsfrågor inom undervisningsämnet matematik, men detta arbete kan
utvecklas ytterligare genom att kompetensutveckla personalen.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Inom inriktningen
matematik bedrivs kvalitetsarbetet på tre nivåer: ledningsnivå, programnivå och kursnivå.
Kvalitetsarbetet på varje enskild nivå framstår som väl genomtänkt, men kopplingen mellan nivåerna
framstår som mindre tydlig och det finns vissa svagheter. Bedömargruppen anser att de beskrivna
åtgärderna är tillräckliga men skulle kunna stärkas. Lärosätet har ett åtgärdsprogram som stödjer
studenterna i att genomföra utbildningen inom planerad studietid.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får goda förutsättningar för att påverka innehållet i och genomförandet av kurser, och är
representerade i beslutande och rådgivande organ. Studenterna ges också möjlighet att påverka
innehåll och genomförande av pågående kurs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar med att sätta igång en ny VFU-organisation,
vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av arbetslivskopplingen
till undervisningsämnet. Flera lärare har erfarenhet av undervisning som ämneslärare inom
undervisningsämnet matematik, vilket bidrar till att stärka arbetslivsperspektivet. Dock saknas
beskrivning av hur studenterna får beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4481

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har lärosätet generellt svaga beskrivningar av hur
utbildningens olika delar bildar en helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under
uppbyggnad, vilket innebär att mycket av beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver
handla om planerade och ännu inte genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur
lutar sig lärosätet mycket på erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som
positivt att det finns goda erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram
en del goda och relevanta exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att
det finns stora behov av att utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en
helhetsbild för UVK:s roll i ämneslärarutbildningen. När det gäller utformning, genomförande och
resultat visar underlaget en del goda exempel inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), men
dessa exempel är för få och de sätts sällan in i en helhet för UVK och ämneslärarutbildningen i stort.
Även inriktningen mot undervisningsämnet matematik är under uppbyggnad. Utbildningens
utformning, genomförande och resultat är svårbedömt inom inriktningen matematik eftersom endast
del av utbildningen har genomförts. Den del som beskrivs i självvärderingen framstår dock som väl
genomtänkt och ändamålsenlig för de flesta bedömda examensmål, varav flera alltså inte kan
bedömas i sin helhet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal visar självvärderingen att personalstyrkan i den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade
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lärare inom främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar
att kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Det är också tydligt att lärosätet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget
men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Lärosätet
rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. För
inriktningen matematik finns det en förhållandevis stor professionsinriktad forskningsmiljö i
matematikdidaktik och en väl fungerande utbildningsmiljö med tydligt fokus på lärarutbildning. Den
professionsrelaterade kompetensen och den pedagogiska kompetensen är båda tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga kompetens är mycket god när det gäller matematikdidaktik. Inga lärare med
vetenskaplig kompetens i matematik medverkar i utbildningen. De lärare som redovisas i
självvärderingen och vid intervjuerna har sammantaget otillräcklig vetenskaplig kompetens i matematik
för inriktningen mot gymnasieskolan.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inom inriktningen matematik eftersom kurserna har en tydlig teoretisk förankring som ger
studenterna god insikt i matematikämnets vetenskapliga grund. Utbildningens upplägg säkerställer att
studenterna får fördjupade kunskaper i historiskt forsknings- och utvecklingsarbete i matematik som är
aktuellt utifrån ett professionsinriktat perspektiv, förutsatt att lärare med vetenskaplig kompetens i
matematik medverkar i matematikkurserna.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst inom detta område avseende UVK
då grundläggande kunskaper inte ges där. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom
examensarbeteskursen ännu inte är genomförd. Det finns dock goda förutsättningar för att uppnå
målet inom ämnet, tack vare att undervisning och examination genomförs av vetenskapligt
kompetenta lärare som forskar inom områden som är relevanta för utbildningen. Vidare behandlas
matematikdidaktiska teorier och teoretiska modeller för lärande i matematik redan från första kursen,
och vetenskapliga artiklar i matematikdidaktik används återkommande i undervisningen. Enligt
examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något som den utbildningsvetenskapliga
kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt kan uppvägas inom ämnet. Trots att
inriktningen matematik bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Enligt examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något
som den utbildningsvetenskapliga kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt
kan uppvägas inom ämnet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt. Bedömargruppen ser dock inom den utbildningsvetenskapliga
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kärnan svagheter både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner
ofta saknas eller är svagt utvecklade. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom man
ännu inte har genomfört flera av de kurser i utbildningen som har betydelse för måluppfyllelsen,
särskilt examensarbeten och delar av VFU. Den genomförda delen av utbildningen behandlar målet
genom att återkommande läsa och diskutera vetenskapliga artiklar, och genomföra undervisning där
studenterna får tillfälle att systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter i relation till
forskningsresultat. Den del av utbildningen som redovisas framstår som adekvat i förhållande till
examensmålet. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och de
oklarheter som kvarstår inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Enligt lärosätet
uppfylls målet inte främst genom UVK, utan inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst
rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar
lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom inriktningen matematik är målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inom inklusive metodik svårbedömt på grund av oklarheter när det gäller
ämnes-VFU:n. Studenterna tar del av aktuella och relevanta forskningsresultat samt planerar,
genomför och analyserar undervisningsaktiviteter inför VFU. Metodiken är en integrerad del i
matematikdidaktiken och får därmed en tydlig forskningsanknytning. Matematikdidaktiska
tillämpningsövningar förekommer också i matematikkurser och inom VFU-kurser. Den tänkta
utbildning som redovisas i självvärderingen framstår som adekvat och väl anpassad till examensmålet,
men måluppfyllelsen kan inte bedömas i sin helhet. Eftersom det finns svagheter inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och det kvarstår oklarheter när det gäller ämnes-VFU:n anser
bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men efterfrågar
beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas resonemang om
hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna uppnå de
efterfrågade förmågorna. Detta finns dock inom inriktningen matematik där målet uppfylls eftersom
dess innehåll behandlas i en väl genomtänkt progression, vilken inleds med lärandemål som relaterar
till olika strategier och metoder för problemlösning och beräkningar och hur detta påverkar elevers
lärande i matematik. Målet behandlas vidare under flera kurser där studenterna får arbeta med olika
undervisnings- och bedömningsmetoder för att undervisa matematik på ett varierat sätt. Detta ger dem
goda förutsättningar för att kunna möta elever med olika förutsättningar och behov. Trots svagheterna
som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet inom
inriktningen matematik har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Bedömningsgrunden anses uppfylld, men det behövs en förstärkning av hur det
säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
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Lärosätet arbetar med jämställdhetsfrågor inom undervisningsämnet matematik, men detta arbete kan
utvecklas ytterligare genom att kompetensutveckla personalen. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Inom inriktningen
matematik bedrivs kvalitetsarbetet på tre nivåer: ledningsnivå, programnivå och kursnivå.
Kvalitetsarbetet på varje enskild nivå framstår som väl genomtänkt, men kopplingen mellan nivåerna
framstår som mindre tydlig och det finns vissa svagheter. Bedömargruppen anser att de beskrivna
åtgärderna är tillräckliga men skulle kunna stärkas. Lärosätet har ett åtgärdsprogram som stödjer
studenterna i att genomföra utbildningen inom planerad studietid. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får goda förutsättningar för att påverka innehållet i och genomförandet av kurser, och är
representerade i beslutande och rådgivande organ. Studenterna ges också möjlighet att påverka
innehåll och genomförande av pågående kurs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar med att sätta igång en ny VFU-organisation,
vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av arbetslivskopplingen
till undervisningsämnet. Flera lärare har erfarenhet av undervisning som ämneslärare inom
undervisningsämnet matematik, vilket bidrar till att stärka arbetslivsperspektivet. Dock saknas
beskrivning av hur studenterna får beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4496

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
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erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för UVK:s roll i
ämneslärarutbildningen. För inriktningen samhällskunskap präglas underlagen till stor del av att
utbildningen fortfarande är i en uppstartsfas och att det fortfarande pågår planering för delar och
helhet. Detta ger också svårigheter vid bedömningen av om de olika bedömningsgrunderna uppfylls
eller inte. Sammantaget ser bedömargruppen en vilja och ett arbete för att skapa en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap, där delar är på väg att utvecklas och det finns tendenser till
en helhetssyn. Detta ses som positivt. Men det finns också svagheter och otydligheter som inte bara
kan förklaras med att utbildningen är under utveckling, och att detta löser sig när kursplanerna antas
och när kurserna startar. Bedömargruppen ser ett antal åtgärder som lärosätet och ämnet
samhällskunskap behöver ta tag i.
Det finns två områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1) Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I underlagen beskrivs även planer för
progression och fördjupning men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska
2)

se området ”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal är bedömningen inte tillfredsställande på grund av att
strategin för kompetensförsörjningen är för svag inom inriktningen samhällskunskap. För UVK visar
självvärderingen att personalstyrkan har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom
främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att
kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Däremot efterfrågar bedömargruppen en plan för hur den
disciplinspecifika kompetens som sägs finnas på lärosätet ska formas till en helhet för
lärarutbildningen i samhällskunskap.
Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget men det finns goda inslag
och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Det är tydligt att lärosätet har möjlighet att
utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till stor del kan hämtas från en redan uppbyggd
lärarutbildning. För inriktningen samhällskunskap måste den forskning som bedrivs på lärosätet,
antingen i egna forskarmiljöer eller på annat sätt, ha något forum som säkerställer att forskningen
kommer både övrig personal och studenter till del. Detta behöver ske på ett sätt som gör att det inte är
beroende av att enskilda lärare presenterar egen forskning, som i sig självklart är bra, för att
sambandet mellan forskning och utbildning ska stärkas. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet om
att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Lärosätet rekommenderas att formulera en tydligare strategi för hur
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utvecklingen ska ske.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar att det finns en genomtänkt idé för hur samhällskunskap ska ge en helhet
genom både bredd och djup. Bedömargruppen menar att de genomförda och planerade kurserna har
förutsättningar för att bedömningsgrunden ska uppfyllas. Användandet av centrala begrepp som
demokrati och makt ger förutsättningar för att perspektiven återkommer och att kunskaperna därmed
blir väsentligt fördjupade, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen menar att studenterna därmed får
förutsättningar att skaffa de nödvändiga ämneskunskaperna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärosätet lyfter fram kursen
Samhällskunskap 1 som en grundförutsättning för att nå målet om att studenterna ska kunna visa
fördjupad kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder. I de ämnesdisciplinära kurserna ska
sedan den grunden preciseras för varje disciplin och sedan knytas samman i de tvärdisciplinära
kurserna. Bedömargruppen delar lärosätets bedömning att innehållet i Samhällskunskap 1 kan ge
goda förutsättningar, men ser en risk i att det nuvarande upplägget kan ge fragmentariska kunskaper
och att viktiga delar inte kommer med. Lärosätet påpekar att relationen mellan ämnesstudier och VFU
är central för målet, och visar hur sådana kurser följer efter varandra i kursstrukturen.
Bedömargruppen menar att det visar att förutsättningar därmed ges för ett relevant innehåll, men
efterlyser beskrivningar av hur detta faktiskt ska göras genom innehåll och lärandemål.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. När det gäller målet om att kritiskt och självständigt tillvarata
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat ser
bedömargruppen svagheter inom UVK både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen
och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade. För inriktningen samhällskunskap ser
bedömargruppen positivt på att det finns en strategi och planering för var i utbildningen studenterna
ska få förutsättningar för att kunna bearbeta egna och andras erfarenheter på ett systematiskt sätt.
Bedömargruppen ser inte att det finns konkreta inslag för hur studenterna får ta del av lärares och
andras erfarenheter i samhällskunskap på ett strukturerat sätt. Bedömargruppen efterlyser en tydlig
strategi för hur det säkerställs att relevant forskning för yrkesutövningen används i undervisningen.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls enligt lärosätet inte främst genom UVK, utan
inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk
gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska
inslagen i UVK. Bedömargruppen ser en styrka i kontinuiteten av didaktiska och ämnesdidaktiska

)

Ölk

BESLUT

107(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

inslag men också tydliga svagheter i konkretiseringen av didaktik och ämnesdidaktik. Det är oklart
vilka ämnesdidaktiska verktyg som studenterna ska skaffa sig och det saknas också ämnesdidaktisk
litteratur, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen uppmanar att lärosätet formulerar en tydligare
helhetssyn på ämnesdidaktiska uppgifter och att sådana formuleringar också skrivs in i kursplanerna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Ämneskurserna inom inriktningen samhällskunskap innehåller tillräckligt med inslag där
studenterna får öva på och relatera till sin undervisning och bedömargruppen ser goda intentioner i
kursinslag som är förberedande, men efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva
praktiskt på detta, framförallt inom UVK. Särskilt efterfrågas resonemang om hur kommande inslag
kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna erövra de efterfrågade förmågorna. De
svagheter som bedömargruppen ser för målet om didaktik och ämnesdidaktik gäller till viss del även
för det här målet, och rekommendationerna kvarstår om att stärka inslagen där studenterna får
problematisera den genomförda undervisningen med hjälp av forskningslitteratur. Bedömargruppen vill
också för den här bedömningsgrunden lägga till en uppmaning om att stärka delarna där studenterna
tillsammans med andra får förhålla sig till sin undervisning. Vissa seminarieinslag finns i kursplanerna,
men bedömargruppen vill se att detta stärks. Trots att inriktningen samhällskunskap bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är så
omfattande att utbildningen i sin helhet varken möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Denna bedömningsgrund anses därmed uppfylld, men det behövs en förstärkning av
hur det säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Bedömargruppen efterfrågar en tydligare beskrivning av hur det säkerställs att studenterna kan
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Särskilt för samhällskunskap som har ett
undervisningsinnehåll som är relevant för jämställdhet är det rimligt att stärka säkerställandet av att
studenterna kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Vid intervjun lyfts också fram att
inriktningen samhällskunskap på sina kurser försöker ge möjlighet att ha en löpande kommunikation
med studenterna utöver den generella strukturen. Detta görs dels genomgående under kurserna, dels
vid första och sista kurstillfället. Den tidiga kontakten som sker med studenter som har svårigheter att
klara av studierna ska ses som ett föredöme.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFUorganisation, vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av
arbetslivskopplingen till undervisningsämnet. Även om lärosätet lyfter fram samverkan som viktigt ur
ett ämnesperspektiv saknas det konkretiseringar av hur det ska ske.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4491

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för UVK:s roll i
ämneslärarutbildningen. För inriktningen samhällskunskap präglas underlagen till stor del av att
utbildningen fortfarande är i en uppstartsfas och att det fortfarande pågår planering för delar och
helhet. Detta ger också svårigheter vid bedömningen av om de olika bedömningsgrunderna uppfylls
eller inte. Sammantaget ser bedömargruppen en vilja och ett arbete för att skapa en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap, där delar är på väg att utvecklas och det finns tendenser till
en helhetssyn. Detta ses som positivt. Men det finns också svagheter och otydligheter som inte bara
kan förklaras med att utbildningen är under utveckling, och att detta löser sig när kursplanerna antas
och när kurserna startar. Bedömargruppen ser ett antal åtgärder som lärosätet och ämnet
samhällskunskap behöver ta tag i.
Det finns två områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1)

Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I underlagen beskrivs även planer för
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progression och fördjupning men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska
2)

se området ”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara Inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal är bedömningen inte tillfredsställande på grund av att
strategin för kompetensförsörjningen är för svag inom inriktningen samhällskunskap. För UVK visar
självvärderingen att personalstyrkan har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom
främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att
kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Däremot efterfrågar bedömargruppen en plan för hur den
disciplinspecifika kompetens som sägs finnas på lärosätet ska formas till en helhet för
lärarutbildningen i samhällskunskap.
Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget men det finns goda inslag
och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Det är tydligt att lärosätet har möjlighet att
utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till stor del kan hämtas från en redan uppbyggd
lärarutbildning. För inriktningen samhällskunskap måste den forskning som bedrivs på lärosätet,
antingen i egna forskarmiljöer eller på annat sätt, ha något forum som säkerställer att forskningen
kommer både övrig personal och studenter till del. Detta behöver ske på ett sätt som gör att det inte är
beroende av att enskilda lärare presenterar egen forskning, som i sig självklart är bra, för att
sambandet mellan forskning och utbildning ska stärkas. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet om
att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Lärosätet rekommenderas att formulera en tydligare strategi för hur
utvecklingen ska ske.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar att det finns en genomtänkt idé för hur samhällskunskap ska ge en helhet
genom både bredd och djup. Bedömargruppen menar att de genomförda och planerade kurserna har
förutsättningar för att bedömningsgrunden ska uppfyllas. Användandet av centrala begrepp som
demokrati och makt ger förutsättningar för att perspektiven återkommer och att kunskaperna därmed
blir väsentligt fördjupade, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen menar att studenterna därmed får
förutsättningar att skaffa de nödvändiga ämneskunskaperna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
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om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärosätet lyfter fram kursen
Samhällskunskap 1 som en grundförutsättning för att nå målet om att studenterna ska kunna visa
fördjupad kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder. I de ämnesdisciplinära kurserna ska
sedan den grunden preciseras för varje disciplin och sedan knytas samman i de tvärdisciplinära
kurserna. Bedömargruppen delar lärosätets bedömning att innehållet i Samhällskunskap 1 kan ge
goda förutsättningar, men ser en risk i att det nuvarande upplägget kan ge fragmentariska kunskaper
och att viktiga delar inte kommer med. Lärosätet påpekar att relationen mellan ämnesstudier och VFU
är central för målet, och visar hur sådana kurser följer efter varandra i kursstrukturen.
Bedömargruppen menar att det visar att förutsättningar därmed ges för ett relevant innehåll, men
efterlyser beskrivningar av hur detta faktiskt ska göras genom innehåll och lärandemål.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. När det gäller målet om att kritiskt och självständigt tillvarata
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat ser
bedömargruppen svagheter inom UVK både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen
och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade. För inriktningen samhällskunskap ser
bedömargruppen positivt på att det finns en strategi och planering för var i utbildningen studenterna
ska få förutsättningar för att kunna bearbeta egna och andras erfarenheter på ett systematiskt sätt.
Bedömargruppen ser inte att det finns konkreta inslag för hur studenterna får ta del av lärares och
andras erfarenheter i samhällskunskap på ett strukturerat sätt. Bedömargruppen efterlyser en tydlig
strategi för hur det säkerställs att relevant forskning för yrkesutövningen används i undervisningen.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls enligt lärosätet inte främst genom UVK, utan
inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk
gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska
inslagen i UVK. Bedömargruppen ser en styrka i kontinuiteten av didaktiska och ämnesdidaktiska
inslag men också tydliga svagheter i konkretiseringen av didaktik och ämnesdidaktik. Det är oklart
vilka ämnesdidaktiska verktyg som studenterna ska skaffa sig och det saknas också ämnesdidaktisk
litteratur, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen uppmanar att lärosätet formulerar en tydligare
helhetssyn på ämnesdidaktiska uppgifter och att sådana formuleringar också skrivs in i kursplanerna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Ämneskurserna inom inriktningen samhällskunskap innehåller tillräckligt med inslag där
studenterna får öva på och relatera till sin undervisning och bedömargruppen ser goda intentioner i
kursinslag som är förberedande, men efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva
praktiskt på detta, framförallt inom UVK. Särskilt efterfrågas resonemang om hur kommande inslag
kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna erövra de efterfrågade förmågorna. De
svagheter som bedömargruppen ser för målet om didaktik och ämnesdidaktik gäller till viss del även
för det här målet, och rekommendationerna kvarstår om att stärka inslagen där studenterna får
problematisera den genomförda undervisningen med hjälp av forskningslitteratur. Bedömargruppen vill
också för den här bedömningsgrunden lägga till en uppmaning om att stärka delarna där studenterna
tillsammans med andra får förhålla sig till sin undervisning. Vissa seminarieinslag finns i kursplanerna,
men bedömargruppen vill se att detta stärks. Trots att inriktningen samhällskunskap bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är så
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omfattande att utbildningen i sin helhet varken möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Denna bedömningsgrund anses därmed uppfylld, men det behövs en förstärkning av
hur det säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Bedömargruppen efterfrågar en tydligare beskrivning av hur det säkerställs att studenterna kan
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Särskilt för samhällskunskap som har ett
undervisningsinnehåll som är relevant för jämställdhet är det rimligt att stärka säkerställandet av att
studenterna kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Vid intervjun lyfts också fram att
inriktningen samhällskunskap på sina kurser försöker ge möjlighet att ha en löpande kommunikation
med studenterna utöver den generella strukturen. Detta görs dels genomgående under kurserna, dels
vid första och sista kurstillfället. Den tidiga kontakten som sker med studenter som har svårigheter att
klara av studierna ska ses som ett föredöme.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFUorganisation, vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av
arbetslivskopplingen till undervisningsämnet. Även om lärosätet lyfter fram samverkan som viktigt ur
ett ämnesperspektiv saknas det konkretiseringar av hur det ska ske.
Högskolan Kristianstad
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i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och dess roll i ämneslärarutbildningen. Inom ämnet har lärosätet,
bland annat med hjälp av studenternas synpunkter, förbättrat strukturen på så sätt att introduktionen
till ämnet blir bredare. Det som redan pågår ger ett gott intryck när det gäller ämnesdidaktisk koppling
och relevanta, grundläggande kurser i ämnet. Både i självvärderingen, i kompletteringen och under
intervjuerna uttrycker lärosätet progressionstankar på flera områden, exempelvis metoder.
Bedömargruppen har fått intrycket av att lärosätet är på god väg mot en utbildning av hög kvalitet.
Kursplaner för de avslutande kurserna är dock inte beslutade och ingår därmed inte i underlaget. Inom
lärosätet har man en stark gemensam ambition att fläta samman utbildningens olika delar, och ämnet
svenska står inför utvecklingsarbete när det gäller att samverka med andra kurser (UVK och VFU).
Det finns dock tre områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1) Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I intervjuerna beskrivs planer för
progression och fördjupning i ämnena svenska språket, litteraturvetenskap och
ämnesdidaktik, men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska se området
”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
2)

3)

Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.
Riskerna med idén om en sammanflätad utbildning behöver tas i beaktande så att ämnesdjup

och fördjupade kunskaper kan examineras och bedömas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Personalstyrkan inom UVK har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom främst
pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att kompetensen är
adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de kurser i UVK som
hittills genomförts. Även för inriktningen svenska är antalet lärare adekvat och den vetenskapliga
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen är tillräcklig i utbildningens nuvarande skede.
Bedömargruppen ser dock positivt på den väntade förstärkningen eftersom den säkerställer
kompetensen på längre sikt, när hela utbildningen är utbyggd, och gör lärosätet minde sårbart när det
gäller ämnet svenska. Lärarna verkar ha goda möjligheter att bedriva ämnesdidaktisk forskning, men
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lärosätet skulle också behöva se till att de ingår i sina respektive discipliners forskningsnätverk.
Det är också tydligt att lärosätet har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande för UVK i
nuläget men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är.
Lärosätet rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. De
lärare som undervisar i svenska har forskning i tjänsten och det pågår forskning som är relevant för
lärarutbildningen inom exempelvis digitalisering, läromedelsforskning, retorik och litteraturdidaktik
samt relationell pedagogik och lärande i samverkan, vilket bedömargruppen menar bidrar till ämnets
vetenskapliga, professionsinriktade miljö. En grundläggande idé för lärarna som utvecklar utbildningen
i svenska, och står för forskningsmiljön, är att de vill sammanfläta skolämnets delar. Bedömarna
rekommenderar dock lärarna/forskarna att arbeta för livaktiga forskningsnätverk även inom svenska
språket och litteraturvetenskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen ser visserligen att målet på det stora hela kan uppnås på sikt, men när
utvärderingen görs finns inte tillräckligt med underlag för att övertyga bedömargruppen om att alla
delar som behövs för att uppnå målet kommer att vara på plats när studenterna når dit i sin utbildning.
Lärarnas engagemang, arbete och strävan är lovande, och förhoppningsvis kan lärosätet ge ämnet
stöd för att utveckla de kurser som ännu inte finns och som alltså kommer att skilja sig från den
utbildning som man tidigare gav tillsammans med ett annat lärosäte. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att omgående påbörja det mer konkreta arbetet med de återstående
kurserna. Det blir då tydligt hur innehållet i de pågående kurserna ska bidra till helheten och hur de
kan byggas på. Bedömarna rekommenderar också att lärosätet avsätter extra medel för kursutveckling
inför den avslutande delen av inriktningen, samt stöd för att ge en utbildning som bidrar till ämnesdjup
i svenska språket, litteraturvetenskap och ämnesdidaktik.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningens avslutande arbete
med detta mål i självständigt arbete diskuteras inte. Prognosen för att lärosätet ska säkerställa detta
mål är enligt bedömargruppen god, men än så länge finns inte tillräckligt med underlag för att visa hur
måluppfyllelse ska realiseras på fördjupad nivå längre fram i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Bedömargruppen ser svagheter både i beskrivningar av vad
som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade.
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Lärosätet ger dock exempel på hur förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och
reflektera över relevanta forskningsresultat övas genom lärandemål och säkerställs genom
examination. Men det sker ännu inte på ett fördjupat sätt, men det finns en progression mellan de tre
kurser som redovisas. Lärosätet har inte redogjort för de kurser som avslutar utbildningen och därmed
heller ingen kurs i svenska på avancerad nivå. Alltså bidrar lärosätet ännu inte till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnet genom självständiga arbeten eller kurser
på avancerad nivå. Om utvecklingsarbetet vid lärosätet fortsätter anser bedömargruppen dock att
målet sannolikt kommer att uppnås under den närmaste framtiden.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. UVK har i detta
sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom ramen för
ämnesstudierna finns exempel på att ämnesinnehållet kopplas till övningar i att diskutera, planera och
tillämpa delar av ämnet i förhållande till undervisning. Bedömargruppen anser därmed att lärosätet gör
relevanta kopplingar mellan ämne och ämnesdidaktik under studierna i svenska språket och
litteraturvetenskap, och att man genom examination säkerställer den delen av målet. Däremot finns i
nuläget få kopplingar mellan utbildningens olika delar eller kopplingar till annan verksamhet än
undervisning i ämnet svenska, och målet kan därför i sin helhet inte sägas vara uppfyllt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men
efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas
resonemang om hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna
erövra de efterfrågade förmågorna. Dessutom kopplar lärosätet i liten utsträckning målet till ämnet.
Man gör ingen explicit hänvisning till andra delar av utbildningen, men under intervjuerna meddelar
lärosätet att det finns nya planer för UVK- och VFU-kurser och att de ger bättre förutsättningar att
koppla samman till svenskan och den övriga lärarutbildningen. Det bådar gott, menar
bedömargruppen.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Även om
jämställdhetsperspektivet bedöms som tillfredställande vore det önskvärt att alla studenter får större
möjlighet att arbeta med jämställdhetsperspektivet, till exempel att praktisera ett
jämställdhetsperspektiv i sin undervisning, än vad som verkar vara fallet i dag.
Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet generellt har en mycket god struktur och organisation
för att följa upp utbildningen, ge återkoppling av resultat från uppföljningen och genomföra eventuella
åtgärder. Det är en styrka hos lärosätet att strukturen för uppföljning har en tydlig potential för att
användas i faktiskt förändringsarbete. Exempelvis har utbildningen omstrukturerats till följd av
studenternas synpunkter. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
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åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Studentkullarna är inte
stora och det finns goda förutsättningar för lärosätet att följa upp och stötta studenter under
utbildningen. Kvarvaron verkar vissa terminer vara problematisk även om lärosätet förändrat
utbildningen för att förbättra studenternas möjligheter. Om studentgrupperna fortsätter att vara små
finns det en risk för att det saknas en kritisk massa för att få en dynamisk diskussion. Samtidigt
minskar studenternas möjlighet att vara anonyma vid tentamina.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsområdet arbetsliv och samverkan är exemplen på hur detta sker för få och
det saknas en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFU-organisation, vilket
bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av bedömningsgrunden när de
gäller de olika ämnesinriktningarna. Man har därmed startat arbetet med att koppla ihop utbildningen
med det omgivande samhället. Ett exempel från svenskämnet är att studenterna involveras i en
läsforskningskonferens tillsammans med yrkesverksamma lärare. Dessa kopplingar verkar annars
göras genom VFU och lärarnas kompetens som tidigare yrkesverksamma i ungdomsskolan.
Prognosen är god, även om det ännu inte finns tillräckligt med konkreta planer för att visa att arbetsliv
och samverkan är tillfredställande.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar har
disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. Lärosätet har även en strategi
för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Lärosätet visar i relation till inriktningen samhällskunskap
omfattning adekvat ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens samt
professionskompetens. Ett viktigt tillskott är en nyligen rekryterad lektor i nationalekonomi, som också
har gymnasielärarexamen. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning.
Strategier finns för att hantera kommande pensionsavgångar. Som brukligt är för
samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner. En god
medvetenhet om den typen av utmaningar finns och ett förändringsarbete pågår, för att stärka
samordningen och använda de olika kompetenser som behövs.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö för UVK
samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och studenternas vetenskapliga utveckling.
Forskningsanknytningen inom UVK sker genom forskningsverksamma lärare, ett genomgående
vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår
att kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
genomföra ett utvecklingsarbete med målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och
utbildning. Den ämnesdidaktiska utbildningsmiljön på inriktningen samhällskunskap har förstärkts.
Lärares ämnesteoretiska forskningskompetens nyttjas också i utbildningen. Vid lärosätet bedrivs
forskning av relevans för ämneslärarutbildningen, dock primärt med inriktning på barn- och
ungdomsvetenskap. Det finns emellertid strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både överblick och fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, inklusive insikter i
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aktuell forskning. Flera kurser är tematiskt inriktade och förbereder på så sätt väl för lärarrollen i
skolämnet samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet visar att
vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en viktig roll i inriktningen
samhällskunskap och att utbildningen på området knyts till yrkesutövningen. Mest centrala är
delkurser om forskningsmetod, inom ramen för studierna i samhällskunskap och UVK, samt det
självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser under utbildningen innehåller också
moment som är relevanta för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. VFUuppgifter och självständigt arbete har en viktig roll. Ett visst glapp föreligger dock mellan ämnesstudier
och VFU, som i hög grad är allmändidaktiskt inramad. Lärosätet arbetar för att överbrygga detta.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I högskoleförlagda kurser
behandlas exempelvis elever villkor och förutsättningar, både individuellt och i grupp,
specialpedagogik och bedömning för lärande och betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och
säkerställs framför allt i VFU, och som komplement till VFU-handledarens rådgivande bedömning av
studentens prestationer under VFU används bland annat videoupptagning av egen undervisning för att
synliggöra och reflektera kring den egna didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större
fokus på att tydliggöra sambandet mellan UVK och ämnesdidaktik. Lärosätet bedöms ha en tydlig
strategi för den ämnesdidaktiska utbildningen inom inriktningen samhällskunskap, både som en
strimma genom kurser och i form av en separat delkurs. Av intervjuerna framkommer dock att
tämligen stora skillnader finns mellan olika kurser på så sätt att vissa nästan helt saknar
yrkeskoppling, medan andra moment ibland blir väl fjärmade från ämnesinnehållet. Att
ämnesdidaktiska inslag ingår i merparten av ämneskurserna framstår dock som en styrka
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet har tagit fram en progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektionsoch analysförmåga, didaktisk kompetens och kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I
förhållande till dessa förmågor breddas och fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda
utbildningen där de även examineras. För inriktningen samhällskunskap finns det en strategi för
träning i planering, genomförande och utveckling av undervisning, framför allt knuten till VFU. Ett
helhetsgrepp för VFU finns vid lärosätet, vilket dock primärt är allmändidaktiskt inriktat. Lärosätet har
uppmärksammat ett glapp mellan VFU och den högskoleförlagda utbildningen, och därför krävs en
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särskild vaksamhet när det gäller anknytningen mellan ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier och
VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Undervisning om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier
såsom genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda
ojämlikhetsmönster också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa
ett jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Vid analys av utbildningen tenderar
lärosätet att göra bredare analyser, där jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att
fokusera särskilt på jämställdhet. Lärosätet arbetar med jämställdhet också inom inriktningen
samhällskunskap, både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och organisatoriskt. Det pågår också
ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Utbildningen följs upp på olika sätt, regelbundet och i olika forum. Bedömargruppen anser att man har
en systematisk uppföljning av utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Svarsfrekvensen
på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra detta. Åtgärder
har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man infört en ny
organisation av VFU och en progressionsplan. Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser,
genom publicering på en lärplattform och muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till
av hopp och genom att erbjuda studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet.
För inriktningen samhällskunskap görs återkommande analyser av genomströmningen på både
program- och kursnivå. Satsningar på att stärka alla studenternas vetenskapliga skrivförmåga, samt
särskilt stöd för vissa studenter i form av exempelvis språk- och textcentrum, kan underlätta för
studenterna att slutföra sina studier inom planerad studietid
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp stundeters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För inriktningen
samhällskunskap samlas studenternas synpunkter samlas in och tillvaratas under
kursutvecklingsarbetet. Att lärosätet är tämligen litet gynnar det informella inflytandet. När det gäller
uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för reflektion om avvägningen mellan
standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen arbetar med att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och
ansvarstagande, på ett sätt som ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. En ny organisation
av VFU har nyligen implementeras, liksom en progressionsplan. Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens
kommuner genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Bedömargruppen ser
positivt på att organisationen för VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya
organisation och skolor kan stärkas ytterligare. Inriktningen samhällskunskap förbereder studenterna
för förändringar i arbetslivet, både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och
genom specifik uppmärksamhet på t.ex. digitala verktyg. Etablerad samverkan finns också med
skolverksamheten, bland annat genom VFU, konferenser, att verksamhetsnära frågor knyts till
självständiga arbeten samt utbyte av kompetensutveckling och samverkansforskning. Vissa
studiebesök och arbetsuppgifter sker också i samspel med det omgivande samhället.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4512

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar har
disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. Lärosätet har även en strategi
för att säkerställa kompetensen på lång sikt. För inriktningen samhällskunskap är ett viktigt tillskott en
nyligen rekryterad lektor i nationalekonomi, som också har gymnasielärarexamen.
Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Strategier finns för att hantera
kommande pensionsavgångar. Som brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av
lärarkraft från flera olika institutioner. En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns och ett
förändringsarbete pågår, för att stärka samordningen och använda de olika kompetenser som behövs.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö för UVK
samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och studenternas vetenskapliga utveckling.
Forskningsanknytningen inom UVK sker genom forskningsverksamma lärare, ett genomgående
vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår
att kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
genomföra ett utvecklingsarbete med målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och
utbildning. För inriktningen samhällskunskap har den ämnesdidaktiska utbildningsmiljön förstärkts.
Lärares ämnesteoretiska forskningskompetens nyttjas också i utbildningen. Vid lärosätet bedrivs
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forskning av relevans för ämneslärarutbildningen, dock primärt med inriktning på barn- och
ungdomsvetenskap. Det finns emellertid strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innehåller
både bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning. Flera kurser
är tematiskt inriktade, och förbereder på så sätt väl för lärarrollen i skolämnet samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet visar att
vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en central roll i inriktningen
samhällskunskap och att utbildningen på området knyts till yrkesutövningen. Viktigast är delkurser om
forskningsmetod, inom ramen för studierna i samhällskunskap och UVK, samt de två självständiga
arbeten som skrivs i samhällskunskap när det är ämne 1. För samhällskunskap som ämne 2 ingår
inget självständigt arbete i samhällskunskap, dock en fördjupande undersökningsuppgift. Flera kurser
under utbildningen innehåller också moment som är relevanta för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Utbildningen i samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. VFUuppgifter och de självständiga arbetena har en viktig roll. Ett visst glapp föreligger dock mellan
ämnesstudier och VFU, som i hög grad är allmändidaktiskt inramad. Lärosätet arbetar för att
överbrygga detta.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I högskoleförlagda kurser
behandlas exempelvis elever villkor och förutsättningar, både individuellt och i grupp,
specialpedagogik och bedömning för lärande och betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och
säkerställs framför allt i VFU, och som komplement till VFU-handledarens rådgivande bedömning av
studentens prestationer under VFU används bland annat videoupptagning av egen undervisning för att
synliggöra och reflektera kring den egna didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större
fokus på att tydliggöra sambandet mellan UVK och ämnesdidaktik. Lärosätet bedöms ha en tydlig
strategi för den ämnesdidaktiska utbildningen inom inriktningen samhällskunskap, både som en
strimma genom kurser och i form av en separat delkurs. Av intervjuerna framkommer dock att
tämligen stora skillnader finns mellan olika kurser på så sätt att vissa nästan helt saknar
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yrkeskoppling, medan andra moment ibland blir väl fjärmade från ämnesinnehållet. Att
ämnesdidaktiska inslag ingår i merparten av ämneskurserna framstår dock som en styrka.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet har tagit fram en progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektionsoch analysförmåga, didaktisk kompetens och kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I
förhållande till dessa förmågor breddas och fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda
utbildningen där de även examineras. Inom inriktningen samhällskunskap finns det en strategi för
träning i planering, genomförande och utveckling av undervisning, framför allt knuten till VFU. Ett
helhetsgrepp för VFU finns vid lärosätet, vilket dock primärt är allmändidaktiskt inriktat. Lärosätet har
uppmärksammat ett glapp mellan VFU och den högskoleförlagda utbildningen, och därför krävs en
särskild vaksamhet när det gäller anknytningen mellan ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier och
VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Undervisning om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier
såsom genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda
ojämlikhetsmönster också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa
ett jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Vid analys av utbildningen tenderar
lärosätet att göra bredare analyser, där jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att
fokusera särskilt på jämställdhet. Lärosätet arbetar med jämställdhet även inom inriktningen
samhällskunskap, både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och organisatoriskt. Det pågår också
ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Utbildningen följs upp på olika sätt, regelbundet och i olika forum. Bedömargruppen anser att man har
en systematisk uppföljning av utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Svarsfrekvensen
på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra detta. Åtgärder
har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man infört en ny
organisation av VFU och en progressionsplan. Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser,
genom publicering på en lärplattform och muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till
av hopp och genom att erbjuda studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet.
För inriktningen samhällskunskap görs återkommande analyser av genomströmningen på både
program- och kursnivå. Satsningar på att stärka alla studenternas vetenskapliga skrivförmåga, samt
särskilt stöd för vissa studenter i form av exempelvis språk- och textcentrum, kan underlätta för
studenterna att slutföra sina studier inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
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utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp stundeters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För inriktningen
samhällskunskap samlas studenternas synpunkter också in och tillvaratas under
kursutvecklingsarbetet. Att lärosätet är tämligen litet gynnar det informella inflytandet. När det gäller
uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för reflektion om avvägningen mellan
standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen arbetar med att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och
ansvarstagande, på ett sätt som ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. En ny organisation
av VFU har nyligen implementeras, liksom en progressionsplan. Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens
kommuner genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Bedömargruppen ser
positivt på att organisationen för VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya
organisation och skolor kan stärkas ytterligare. För inriktningen samhällskunskap förbereder
utbildningen studenterna för förändringar i arbetslivet, både generellt genom
samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifik uppmärksamhet på t.ex. digitala
verktyg. Etablerad samverkan finns också med skolverksamheten, bland annat genom VFU,
konferenser, att verksamhetsnära frågor knyts till självständiga arbeten, samt utbyte av
kompetensutveckling och samverkansforskning. Vissa studiebesök och arbetsuppgifter sker också i
samspel med det omgivande samhället.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4523

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat för
utbildningen och står i proportion till utbildningens volym, men med vissa svagheter. Inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar
har disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. För inriktningen svenska sker
ett pedagogiskt utvecklingsarbete och det finns en stabil VFU-organisation för att säkerställa
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professionsanknytningen. Vidare är ett tillfredställande antal av personalen disputerande och de flesta
har relevant ämneslärarexamen. Samtidigt kan bedömargruppen konstatera att de verksamma lärarna
och forskarna inom svensklärarutbildningen är förhållandevis få och att detta medför en del problem,
både på kort och på lång sikt. Lärosätet har en strategi för att säkerställa kompetensen på lång sikt.
Men bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera kompetensförsörjningsarbetet och
bredda den grupp som jobbar inom svensklärarutbildningen. Stora delar av utbildningen vilar på
enstaka personer, vilket gör utbildningen sårbar.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande för svensklärarutbildningen. Det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för UVK samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och
studenternas vetenskapliga utveckling. Forskningsanknytningen sker inom UVK genom
forskningsverksamma lärare, ett genomgående vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår att kopplingen mellan teori och praktik kan
stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att genomföra ett utvecklingsarbete med
målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska
finns det finns visserligen en professionsinriktad miljö genom praktiknära forskning, lärosätets VFUstruktur och lärarnas nära samarbete med arbetslivet, men brister har noterats i den vetenskapliga
miljön. Litteraturdidaktisk forskning ingår i flera större tvärvetenskapliga projekt, och det finns ett rikt
kontaktnät inom Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, vilket är en tillgång för den
egna forskningsmiljön och för studenterna. Riktigt samma motsvarighet finns dock inte för den
språkliga sidan av svenskämnet. Bedömargruppen anser att denna slagsida i viss mån avspeglar sig i
hur kurserna är utformade inom hela svensklärarutbildningen, där den språkliga delen av
svenskämnet inte är lika utvecklad vad gäller de didaktiska delarna. Helhetsintrycket som
bedömargruppen har fått är att den ämnesdidaktiska forskningen behöver breddas och fördjupas vid
lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Det finns en tydlig linje genom utbildningen och en progressionstanke i kunskapsinhämtande
och lärande bland studenterna som säkerställer både ämnesdjup och bredd. De didaktiska
perspektiven synliggörs, diskuteras och tillämpas. Lärosätet redogör också för flera olika
examinationsformer som säkerställer studenternas ämnesdidaktiska kunskaper.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet har en uttalad ambition
om att utveckla studenternas vetenskapliga tänkande genom utbildningen, och det finns ett utvecklat
samarbete mellan UVK och ämne och ämnesdidaktiska studier när det gäller teori och metod.
Sammantaget ger detta ett gott helhetsintryck även om bedömargruppen ser att det finns
förbättringsmöjligheter. Gruppen rekommenderar lärosätet att teori- och metodområdet i större
utsträckning ska innefatta och kopplas samman med det svenskämnesdidaktiska området, också i
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själva kursstrukturen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Lärosätet arbetar därmed genom hela utbildningen för att möjliggöra för studenter
att knyta egna VFU-erfarenheter till teoretiska perspektiv, med det avslutande självständiga arbetet
som det tydliga slutmålet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. I högskoleförlagda kurser behandlas exempelvis elever villkor och
förutsättningar, både individuellt och i grupp, specialpedagogik och bedömning för lärande och
betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och säkerställs framför allt i VFU, och som komplement
till VFU-handledarens rådgivande bedömning av studentens prestationer under VFU används bland
annat videoupptagning av egen undervisning för att synliggöra och reflektera kring den egna
didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större fokus på att tydliggöra sambandet mellan
UVK och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna kopplas kontinuerligt till det ämnesdidaktiska området,
innefattande forskningslitteratur om lärande, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.
Samtidigt uppmärksammar bedömargruppen att de exempel som lärosätet ger för att konkretisera
detta främst rör det litteraturdidaktiska området. Lärosätet rekommenderas därmed att ytterligare
stärka studenternas möjligheter få omsätta och utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Lärosätet har tagit fram en
progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektions- och analysförmåga, didaktisk kompetens och
kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I förhållande till dessa förmågor breddas och
fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda utbildningen där de även examineras.
Lärosätet ger studenterna möjligheter att utveckla och utforma sina ämnesdidaktiska färdigheter i den
riktning som målet anger. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur
svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap
och språkdidaktik med språkvetenskap. Därmed blir progressionen otydlig, och bedömargruppen
anser inte att måluppfyllelsen säkerställs när det gäller språkdidaktiken. För litteraturdidaktiken finns
exempel på examinationer och redovisningar.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
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Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningen på ett positivt sätt. På
generell nivå har utbildningen inriktats mot värdegrundsdilemman, normkritik, rasism och
intersektionella perspektiv omfattande både organisatoriska och didaktiska perspektiv. Undervisning
om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier såsom
genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda ojämlikhetsmönster
också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa ett
jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Det finns ett väl genomtänkt och förankrat
jämställdhetsarbete genom hela kursverksamheten, i synnerhet i de litteraturvetenskapliga kurserna.
Vid analys av utbildningen tenderar dock lärosätet att göra bredare analyser, där
jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att fokusera särskilt på jämställdhet.
Bedömargruppen anser att lärosätet systematiskt följer upp utbildningens innehåll, utformning,
genomförande och examination, både proaktivt och reaktivt. Det sker regelbundet och i olika forum.
Svarsfrekvensen på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra
detta. Åtgärder har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man
infört en ny organisation av VFU och en progressionsplan. Man har även uppmärksammat ett problem
med bristande kvalitet på självständiga arbeten vilket har lett till nya samarbetsformer och strukturer
inom ramen för den kursmässiga ”peer-review”-processen. Arbetslagens närhet till utbildningarna
framstår också som en styrka, liksom att VFU-delen av utbildningen är väl integrerad i detta arbete.
Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser, genom publicering på en lärplattform och
muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför
utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till av hopp och genom att erbjuda
studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet. Trots detta är avhoppen
förhållandevis många, och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet planerar fördjupande analyser
för att komma tillrätta med problemet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp studenters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För
svensklärarutbildningen gynnar de låga trösklarna och den nära kontakt som finns mellan studenter
och personal på olika nivåer studenternas möjligheter till inflytande, och det finns även ett fungerande
formellt studentinflytande. Lärosätets engagemang och närhet till studenterna är enligt
bedömargruppen ett gott exempel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad i samarbete med det omgivande arbetslivet, och
studenterna förbereds inför sin framtida yrkesroll i en föränderlig skolvärld. Utbildningen arbetar med
att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och ansvarstagande, på ett sätt som
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ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande
samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens kommuner
genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Samverkan sker också genom
lärosätets regionala utvecklingscentrum där representanter för olika skolformer i regionen medverkar,
och det finns en väl utvecklad alumnverksamhet. En ny organisation av VFU har nyligen
implementeras, liksom en progressionsplan. Bedömargruppen ser positivt på att organisationen för
VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya organisation och skolor kan stärkas
ytterligare. Bedömargruppen menar att den tydliga verksamhetsanknytningen, bland annat genom
samarbetet med det omgivande samhället, är ett gott exempel.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4518

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat för
utbildningen och står i proportion till utbildningens volym, men med vissa svagheter. Inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar
har disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. För inriktningen svenska sker
ett pedagogiskt utvecklingsarbete och det finns en stabil VFU-organisation för att säkerställa
professionsanknytningen. Vidare är ett tillfredställande antal av personalen disputerande och de flesta
har relevant ämneslärarexamen. Samtidigt kan bedömargruppen konstatera att de verksamma lärarna
och forskarna inom svensklärarutbildningen är förhållandevis få och att detta medför en del problem,
både på kort och på lång sikt. Lärosätet har en strategi för att säkerställa kompetensen på lång sikt.
Men bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera kompetensförsörjningsarbetet och
bredda den grupp som jobbar inom svensklärarutbildningen. Stora delar av utbildningen vilar på
enstaka personer, vilket gör utbildningen sårbar.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande för svensklärarutbildningen. Det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för UVK samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och
studenternas vetenskapliga utveckling. Forskningsanknytningen sker inom UVK genom
forskningsverksamma lärare, ett genomgående vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår att kopplingen mellan teori och praktik kan
stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att genomföra ett utvecklingsarbete med
målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska
finns det finns visserligen en professionsinriktad miljö genom praktiknära forskning, lärosätets VFUstruktur och lärarnas nära samarbete med arbetslivet, men brister har noterats i den vetenskapliga
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miljön. Litteraturdidaktisk forskning ingår i flera större tvärvetenskapliga projekt, och det finns ett rikt
kontaktnät inom Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, vilket är en tillgång för den
egna forskningsmiljön och för studenterna. Riktigt samma motsvarighet finns dock inte för den
språkliga sidan av svenskämnet. Bedömargruppen anser att denna slagsida i viss mån avspeglar sig i
hur kurserna är utformade inom hela svensklärarutbildningen, där den språkliga delen av
svenskämnet inte är lika utvecklad vad gäller de didaktiska delarna. Helhetsintrycket som
bedömargruppen har fått är att den ämnesdidaktiska forskningen behöver breddas och fördjupas vid
lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Det finns en tydlig linje genom utbildningen och en progressionstanke i kunskapsinhämtande
och lärande bland studenterna som säkerställer både ämnesdjup och bredd. De didaktiska
perspektiven synliggörs, diskuteras och tillämpas. Lärosätet redogör också för flera olika
examinationsformer som säkerställer studenternas ämnesdidaktiska kunskaper.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet har en uttalad ambition
om att utveckla studenternas vetenskapliga tänkande genom utbildningen, och det finns ett utvecklat
samarbete mellan UVK och ämne och ämnesdidaktiska studier när det gäller teori och metod.
Sammantaget ger detta ett gott helhetsintryck även om bedömargruppen ser att det finns
förbättringsmöjligheter. Gruppen rekommenderar lärosätet att teori- och metodområdet i större
utsträckning ska innefatta och kopplas samman med det svenskämnesdidaktiska området, också i
själva kursstrukturen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Lärosätet arbetar därmed genom hela utbildningen för att möjliggöra för studenter
att knyta egna VFU-erfarenheter till teoretiska perspektiv, med det avslutande självständiga arbetet
som det tydliga slutmålet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. I högskoleförlagda kurser behandlas exempelvis elever villkor och
förutsättningar, både individuellt och i grupp, specialpedagogik och bedömning för lärande och
betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och säkerställs framför allt i VFU, och som komplement
till VFU-handledarens rådgivande bedömning av studentens prestationer under VFU används bland
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annat videoupptagning av egen undervisning för att synliggöra och reflektera kring den egna
didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större fokus på att tydliggöra sambandet mellan
UVK och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna kopplas kontinuerligt till det ämnesdidaktiska området,
innefattande forskningslitteratur om lärande, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.
Samtidigt uppmärksammar bedömargruppen att de exempel som lärosätet ger för att konkretisera
detta främst rör det litteraturdidaktiska området. Lärosätet rekommenderas därmed att ytterligare
stärka studenternas möjligheter få omsätta och utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Lärosätet har tagit fram en
progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektions- och analysförmåga, didaktisk kompetens och
kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I förhållande till dessa förmågor breddas och
fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda utbildningen där de även examineras.
Lärosätet ger studenterna möjligheter att utveckla och utforma sina ämnesdidaktiska färdigheter i den
riktning som målet anger. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur
svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap
och språkdidaktik med språkvetenskap. Därmed blir progressionen otydlig, och bedömargruppen
anser inte att måluppfyllelsen säkerställs när det gäller språkdidaktiken. För litteraturdidaktiken finns
exempel på examinationer och redovisningar.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningen på ett positivt sätt. På
generell nivå har utbildningen inriktats mot värdegrundsdilemman, normkritik, rasism och
intersektionella perspektiv omfattande både organisatoriska och didaktiska perspektiv. Undervisning
om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier såsom
genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda ojämlikhetsmönster
också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa ett
jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Det finns ett väl genomtänkt och förankrat
jämställdhetsarbete genom hela kursverksamheten, i synnerhet i de litteraturvetenskapliga kurserna.
Vid analys av utbildningen tenderar dock lärosätet att göra bredare analyser, där
jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att fokusera särskilt på jämställdhet.
Bedömargruppen anser att lärosätet systematiskt följer upp utbildningens innehåll, utformning,
genomförande och examination, både proaktivt och reaktivt. Det sker regelbundet och i olika forum.
Svarsfrekvensen på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra
detta. Åtgärder har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man
infört en ny organisation av VFU och en progressionsplan. Man har även uppmärksammat ett problem
med bristande kvalitet på självständiga arbeten vilket har lett till nya samarbetsformer och strukturer
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inom ramen för den kursmässiga ”peer-review”-processen. Arbetslagens närhet till utbildningarna
framstår också som en styrka, liksom att VFU-delen av utbildningen är väl integrerad i detta arbete.
Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser, genom publicering på en lärplattform och
muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför
utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till av hopp och genom att erbjuda
studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet. Trots detta är avhoppen
förhållandevis många, och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet planerar fördjupande analyser
för att komma tillrätta med problemet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp studenters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För
svensklärarutbildningen gynnar de låga trösklarna och den nära kontakt som finns mellan studenter
och personal på olika nivåer studenternas möjligheter till inflytande, och det finns även ett fungerande
formellt studentinflytande. Lärosätets engagemang och närhet till studenterna är enligt
bedömargruppen ett gott exempel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad i samarbete med det omgivande arbetslivet, och
studenterna förbereds inför sin framtida yrkesroll i en föränderlig skolvärld. Utbildningen arbetar med
att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och ansvarstagande, på ett sätt som
ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande
samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens kommuner
genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Samverkan sker också genom
lärosätets regionala utvecklingscentrum där representanter för olika skolformer i regionen medverkar,
och det finns en väl utvecklad alumnverksamhet. En ny organisation av VFU har nyligen
implementeras, liksom en progressionsplan. Bedömargruppen ser positivt på att organisationen för
VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya organisation och skolor kan stärkas
ytterligare. Bedömargruppen menar att den tydliga verksamhetsanknytningen, bland annat genom
samarbetet med det omgivande samhället, är ett gott exempel.
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Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4535

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom UVK återfinns bland lärarna både vetenskapligt kompetent personal och personal med
professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik,
allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det
inbegriper att stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för
den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Avseende inriktningen idrott och hälsa visar underlagen
att personalen består av dels lärare med vetenskaplig kompetens inom för utbildningen relevanta
områden, dels lärare med lärarexamen samt erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskola.
En stor andel av lärarna inom ämnet är tillsvidareanställda och lärosätet presenterar en genomtänkt
strategi för kompetensförsörjning. I utbildningsmiljön finns en livaktig forskningsmiljö med tydlig
samverkan mellan lärare inom ämnet, särskilt inom de idrottspedagogiska och humanbiologiska
områdena.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande
Bedömargruppen har haft svårt att identifiera vilka specifika lärandemål som relaterar till de olika
bedömningsområdena samt hur undervisningsinnehåll och examinationer knyter an till målen.
Lärosätet anger själv inga utvecklingsområden. Endast 7,5 högskolepoäng inom ämnesstudierna
ligger på avancerad nivå, vilket kan medföra svårigheter för studenterna att nå fördjupad kunskap
inom en rad områden. När det gäller ämneskunskaper kan det medföra svårigheter att nå väsentligt
fördjupad kunskap.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen är inte övertygad om att studenterna når fördjupade kunskaper utifrån
det aktuella målet. Humanbiologiska kunskaper respektive ledarskap och coaching dominerar
ämneskunskaperna inom utbildningen. Ämnets traditionellt starka praktiska kunskapstraditioner syns
inte i självvärderingen. Kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande är nedtonade.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Avseende UVK nås dock måluppfyllnad. Målet behandlas inom flera
kurser, men med tyngdpunkt i kursen Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det
avslutande självständiga arbetet. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning
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till skolpraktiken. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ
metodik också behandlas. Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål framträder som
relativt svag. Självvärderingen visar att studenterna i inriktningen idrott och hälsa når kunskaper om
vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt viss kunskap om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men inte fördjupad kunskap. Intervjuerna
övertygade inte heller bedömargruppen om att studenterna når väsentligt fördjupade metodkunskaper.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Underlagen ger flera belägg för att UVK och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) systematiskt och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva
studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga erfarenheter mot forskningsrön och målet
bedöms var uppfyllt i den del som avser UVK. Lärosätets självvärdering visar att studenterna i
inriktningen idrott och hälsa når en viss förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik.
Förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnen och ämnesområden är däremot mindre
framträdande. Bedömargruppen är inte övertygad om att studenterna når fördjupad förmåga utifrån
det aktuella målet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen anser
att det huvudsakligen är positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt
inriktad och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Av
självvärderingen framgår att didaktik, ämnesdidaktik och metodik behandlas i flera ämneskurser inom
inriktningen idrott och hälsa, med tydliga kopplingar till VFU. Självvärderingen ger exempel på innehåll
och examinationer. Bedömargruppen föreslår att de ämnesdidaktiska inslagen i utbildningen tydligare
knyts till ett ämnesstoff.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Bedömargruppen konstaterar att målet uppfylls avseende UVK då lärosätet på
ett huvudsakligen adekvat sätt argumenterar för hur UVK bidrar till att utveckla planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Bedömargruppen betonar vikten av det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Avseende inriktningen idrott och hälsa behandlas målet
enligt självvärderingen inom flera ämneskurser. Lärosätet ger exempel på innehåll och examinationer,
men sätter inte in dem i ett systematiskt sammanhang. Underlagen visar att utbildningen säkerställer
att studenterna når förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning som på
bästa sätt stimulerar varje elevs utveckling. Underlagen visar däremot inte att studenterna når
motsvarande förmåga när det gäller varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
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övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa svagheter kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren. Avseende inriktningen idrott och
hälsa beskriver lärosätet på ett konkret och övertygande sätt hur jämställdhet genomsyrar både
utformningen av utbildningen samt dess innehåll och genomförande. Lärosätets exempel behandlar
främst jämställdhet som utbildningsinnehåll i olika kurser. Flera konkreta exempel gäller lärandemål,
undervisningsaktiviteter samt uppgifter och examinationer från ämneskurserna.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Utbildningen
följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som går i riktning
mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar. Lärosätet ger i
inriktningen idrott och hälsa exempel på uppföljningar och utvärderingar i form av både
standardiserade webbenkäter och muntliga utvärderingar efter avslutad kurs samt muntliga formativa
uppföljningar under pågående kurs. Kursanalyserna redovisas till studentrådet samt diskuteras i
lärarlaget och på ämnesmöten. Var det organisatoriska ansvaret för uppföljning, åtgärder och
återkoppling för ämnet är placerat framgår däremot inte av självvärderingen. Om det är oklart även
inom organisationen framstår detta som ett utvecklingsområde. Lärosätet konstaterar i
självvärderingen att kurserna i idrott och hälsa har mycket hög genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. Intervjuerna avseende inriktningen idrott och
hälsa gav exempel på studenternas möjligheter att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningen. Bedömargruppens intryck är ändå att studentperspektivet är ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala
nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i samspel med aktiva
lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att påverka
skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det
mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att
konstruktivt hantera framtida skolreformer. Av lärosätets självvärdering framgår att systematisk
samverkan med arbetslivet sker mellan lärosätet och ämnet idrott och hälsa samt skolsektorn, bland
annat genom kontakter med förstelärare (gästföreläsare) och via den så kallade Värmlandsmodellen.
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Systematisk samverkan sker även med en del ideella idrottsorganisationer.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4537

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal och miljö för att bedriva
ämneslärarutbildning inklusive den del som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Bland lärarna
inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent personal och personal med professionell
ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik
och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att
stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för UVK.
Ämneslärarutbildningen har delvis olika utformning i Karlstad och Ingesund (musiklärarutbildningen),
och även om Karlstad har andra förutsättningar med många olika ämnesinriktningar så bör Karlstad
sträva efter att mer integrera utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter
och lärare. Det finns god vetenskaplig och ämnesdidaktisk kompetens bland lärarna som undervisar i
matematik och matematikdidaktik inom utbildningen. Denna kompetens vidmakthålls genom aktiv
forskning inom båda fälten. Den professionsinriktade kompetensen finns delvis genom att 60 procent
av lärarna har ämneslärarutbildning, men man har också adjungerade adjunkter och snart tillförs
kompetens genom Värmlandsmodellen. Det finns en god vetenskaplig och professionsinriktad miljö
inom inriktningen matematik. Det finns vetenskaplig miljö inom både matematik och
matematikdidaktik. Professionsinriktning verkar finnas till viss del genom tidsbegränsade adjunkterna
och att en majoritet av universitetslärarna har ämneslärarexamen. Bedömargruppen rekommenderar
att lärosätet ser över och tydliggör hur studenterna får ta del av lärarnas egna forskningsresultat på ett
systematiskt sätt. Genom inslagen inom inriktningen matematik tillsammans med de inslagen som
finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) så finner bedömargruppen personal och
utbildningsmiljö vara tillfredställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls genom att det matematiska innehållet är relevant för ämneslärare i matematik. Ett
utvecklingsområde är att finna former för hur studenterna ska få insyn i forskningsverksamhet.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas i UVK inom flera kurser, men med tyngdpunkt i kursen
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Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det avslutande självständiga arbetet.
Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten
ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ metodik också behandlas.
Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål framträder som relativt svag. Ett framträdande
inslag i utbildningen är att studenterna ska kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig
grund, något som exempelvis lyfts fram som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och
utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt grundade utvecklingsplan som studenterna ska
arbeta fram under VFU utifrån sina praktikerfarenheter. Bedömargruppen anser att lärosätet
säkerställer att studenterna utvecklar kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt
utvecklar förmåga att systematiskt tillvarata erfarenheter och relevanta forskningsresultat inom
inriktningen matematik. Detta framkommer både i självvärdering och i bedömningar av självständiga
arbeten. I självvärderingen nämns också att man använder examensarbetena för att fördjupa
studenternas kunskaper om vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder,
och för att relatera detta till undervisningsnära problemformuleringar. Studenterna förväntas även visa
sina kunskaper om hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan ge en grund till systematiska
undersökningar i skolan.. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt
och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt
väga erfarenheter mot forskningsrön. I inriktningen matematik når lärosätet måluppfyllelse genom en
följd av metodikinslag som förbereder studenterna för VFU inom de matematikdidaktiska kurserna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK.
Bedömargruppen ser det huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt
ämnesdidaktiskt inriktad och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar
på ett i sin helhet övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att
lärosätet starkare förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt
tydliggör progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Målet om
att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls delvis i inriktningen matematik. Målet
finns förankrat i utbildningen. Dock anser bedömargruppen att lärosätet inte har ett likvärdigt sätt för
att genom examination säkerställa att studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera
och genomföra undervisning. Inga lektionsbesök ingår nämligen i bedömningen av nätstudenter och
vissa campusstudenter. Examinationen av VFU bygger på studentens självvärdering och reflektioner,
trepartssamtal och handledarens bedömningsunderlag. Måluppfyllelse säkerställs till stor del genom
trepartssamtalet där samtliga lärande mål berörs i en kritisk diskussion kring studentens utveckling.
Trots bristerna som finns inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet på ett
trovärdigt sätt har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt
argumenterar för hur den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) bidrar till att utveckla planering,
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genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur
väl UVK i dessa två tappningar har förankrat detta målområde, särskilt gäller det för Karlstad som del
av en kritik av hur UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker
bedömargruppen betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av
läraruppdraget, t.ex. mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till ”den
pedagogiska verksamheten i övrigt”. Målet är tillfredsställande inom inriktningen matematik
Bedömargruppen anser dock att lärosätet behöver inkludera platsbesök eller ta del av inspelat
material från VFU:n för att rättssäkert kunna examinera och säkerställa att studenten kan planera och
genomföra utbildning för att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande. Den återstående delen av
målet, att utvärdera och utveckla undervisning, finns större möjligheter att examinera skriftligt även
utan lektionsbesök, men bedömargruppen anser att VFU-erfarenheter behöver utgöra underlag för
sådan examination. Det är föredömligt att de ämnesdidaktiska inslagen också omfattar moment om
särbegåvning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa brister kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren. Jämställdhetsperspektivet beaktas
även i inriktningen matematik. I den ämnesdidaktiska delen av utbildningen ingår examinerande
moment om jämställdhet, i rimlig omfattning. Ett utvecklingsområde är att säkerställa ett jämställt
genomförande genom att inventera kurs- och personallistor och utveckla processer för att säkerställa
god utveckling när det gäller dessa. Trots bristerna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet på ett trovärdigt sätt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan har visat
att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
I UVK har lärosätet ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram.
Utbildningen följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som
går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar.
Man har också ett utförligt program för att understödja studenternas studier, men samtidigt är
avhoppsfrekvensen ganska hög. I inriktningen matematik har lärosätet fungerande processer för att
göra kursutvärderingar och sprida resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att säkerställa att
utbildningens olika delar hålls samman, i synnerhet ämnesdidaktik och UVK. Detta arbete bör
involvera studenterna och deras perspektiv. Bedömargruppen anser att lärosätet har gjort ett rimligt
arbete för att säkerställa genomströmning, men trots det är det för få studenter som slutför
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utbildningen på utsatt tid. Därför behövs ytterligare arbete för att utreda och förbättra
genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
I utbildningen i sin helhet beaktas studentperspektivet på ett tillfredsställande vis, främst genom olika
formella kanaler, alltifrån möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till
att framföra synpunkter i anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK
framträder som en tungt vägande grund för den revidering av UVK som inletts. I inriktningen
matematik har studenterna möjlighet att påverka sin utbildning både formellt och informellt. Lärosätet
beskriver på ett trovärdigt sätt hur man arbetar med studentinflytande och att man faktiskt lyssnar på
studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk
och olika regionala nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i
samspel med aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan
komma att påverka skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom
UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger
studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida skolreformer. I inriktningen matematik bjuds
yrkesaktiva matematiklärare in och får träffa studenterna. Lärosätet har även stor medverkan i
Lärarlyftet. Genom praktiknära forskning och utveckling får studenterna också möjlighet att hantera ett
föränderligt arbetsliv, och man har relevant samverkan med det omgivande samhället. Lärosätet
behöver dock arbeta vidare för att säkerställa att utbildningen är relevant och förbereder studenterna
för yrkeslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4541

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillfredställande förutsättningar när det gäller personal och miljö för att bedriva den del
som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt
kompetent personal och personal med professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga
kompetensen omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka
kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att stärka den allmändidaktiskapedagogiska kompetens och forskning som är relevant för UVK. Ämneslärarutbildningen har delvis
olika utformning i Karlstad och Ingesund (musiklärarutbildningen), och även om Karlstad har andra
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förutsättningar med många olika ämnesinriktningar så bör Karlstad sträva efter att mer integrera
utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter och lärare.
Bedömningsgrunden Personal bedöms inte vara tillfredsställande inom inriktningen musik eftersom
det saknas tillräcklig vetenskaplig kompetens på lång sikt, framför allt inom musikpedagogik.
Bedömargruppens rekommendation till lärosätet är därför att se över vilken personal som krävs med
både pensionsavgångar och vetenskaplig kompetens i åtanke, och att sedan genomföra åtgärder för
att stärka den vetenskapliga musikpedagogiska kompetensen. Den yrkesrelaterade, konstnärliga och
pedagogiska kompetensen är däremot tillfredsställande. Ett utvecklingsområde är att stärka de
yrkesverksamma lärarnas insatser i utbildningen.
En särskild omständighet vad gäller utbildningsmiljön för UVK är att den förekommer i två skilda
utbildningsmiljöer knutna till samma universitet: Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund.
UVK behandlas i huvudsak som en enhet i den här utvärderingen. Lärosätet har goda förutsättningar
att bedriva lärarutbildning på grund av att det finns forskningsmiljöer, för både ämneskunskaper och
ämnesdidaktik, och i viss utsträckning en allmän didaktisk miljö. Vid Musikhögskolan Ingesund är
utbildningen tydligare integrerad än vid Karlstad. Att stärka formerna för rekrytering, samverkan med
och utbildning av VFU-handledare är något som däremot både Karlstad och Ingesund bör utveckla,
som grund för en sammanhållen utbildning.
Det finns en relevant vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö inom inriktningen musik,
vilket bland annat visas genom de många konstnärliga och verksamhetsanknutna
samverkansprojekten som pågår. Kopplingen mellan forskning och utbildning bedöms som god, och
som en styrka vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det nära samarbetet mellan teori och praktik som
pågår i utbildningen där utrymme ges för både konstnärliga och pedagogiska inslag. En svaghet i
utbildningsmiljön är den begränsade vetenskapliga kompetensen i personalgruppen, särskilt inom
musikpedagogik, vilket på längre sikt kan få konsekvenser för den vetenskapliga miljö som omgärdar
studenterna, samt begränsar lektorernas möjligheter att docentmeritera sig och på sikt befordras till
professorer. Bedömargruppens rekommendation är därför att lärosätet anställer fler disputerade
lärare, helst i ämnet musikpedagogik. Trots de svagheter bedömargruppen identifierat vad gäller
inriktningen musik och bedömningsgrunden Personal anser bedömargruppen att bedömningsområdet
i sin helhet är tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls i utbildningen och anses av bedömarna hålla hög kvalitet. Bedömargruppen anser att
utbildningens goda struktur med tydliga upplägg som erbjuder både bredd och djup, tydlig progression
och möjligheter för studenterna att kombinera kurser med varandra, bidrar till detta. Alla bedömda
självständiga arbeten visar dessutom hög måluppfyllelse. Att studenterna möter musikdidaktisk och
pedagogisk litteratur samt forskning inom både ämnesdidaktiska kurser och inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ser bedömargruppen som särskilt positivt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas inom flera kurser i den utbildningsvetenskapliga
kärnan(UVK), men med tyngdpunkt i kursen Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår
det avslutande självständiga arbetet. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta
forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om
kvantitativ metodik också behandlas.. Ett framträdande inslag i utbildningen är att studenterna ska
kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som exempelvis lyfts fram
som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt
grundade utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån sina
praktikerfarenheter. Målet säkerställs inom inriktningen musikfrämst när det gäller kvalitativa metoder
och vetenskapsteori. Majoriteten av de självständiga arbetena visar även på god måluppfyllelse.
Möjligheter för studenterna att kunna använda kvantitativa metoder behöver däremot stärkas i
utbildningen, eftersom det görs i mindre utsträckning. När det gäller relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen erbjuds studenterna att
reflektera över detta kontinuerligt i utbildningen, till exempel genom analyser av videoinspelad
musikpedagogisk praktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt
och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt
väga erfarenheter mot forskningsrön. Målet uppfylls inom inriktningen musik eftersom studenterna
kontinuerligt och på ett varierat sätt uppmuntras till att reflektera över både egna och andras
erfarenheter kopplade till yrkesrollen. Den samverkan som sker mellan utbildningens olika delar ger
även goda förutsättningar för att studenterna ska få öva, införliva och visa nämnda förmågor på ett
genomtänkt sätt genom hela utbildningen. De självständiga arbetena visar även god måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Studenten med
inriktning musik får på ett genomtänkt sätt möjlighet att genomföra praktik i varierade skolformer och
på flera utbildningsnivåer. Utbildningen erbjuder studenterna VFU runt om i landet, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Ett viktigt utvecklingsområde är samtidigt att garantera att
handledare inom VFU har genomgått handledarutbildning, vilket nu inte alltid är fallet. Det är något
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att åtgärda. Trots svagheterna som finns inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt
argumenterar för hur den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) bidrar till att utveckla planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
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kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur
väl UVK i dessa två tappningar har förankrat detta målområde, särskilt gäller det för Karlstad som del
av en kritik av hur UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker
bedömargruppen betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av
läraruppdraget, till exempel mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till
”den pedagogiska verksamheten i övrigt”. För att införliva de specialpedagogiska och
allmänpedagogiska kompetenserna i utbildningen samarbetar kollegiet vid musikhögskolan Ingesund
med personal vid Karlstad universitet, vilket bedömargruppen ser som positivt. Ett utvecklingsområde
som bedömarna vill föreslå är att införliva en ännu mer medveten syn när det gäller ett relationellt
perspektiv på musikpedagogisk interaktion.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa svagheter kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Arbetet bedrivs på flera nivåer inom inriktningen musik och ur flera perspektiv genomgående i
kollegiet. Särskilt positivt är det arbete som genomförs i utbildningen om att problematisera och
utmana könsnormer i musikvärlden. Ett utvecklingsområde är att aktualisera musikpedagogisk
genusforskning på bred front.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Utbildningen
följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som går i riktning
mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar. Man har också
ett utförligt program för att understödja studenternas studier, men samtidigt är avhoppsfrekvensen
ganska hög. Att verka för att studenterna i högre grad svarar på kursenkäter är ett utvecklingsområde,
liksom att se över hur studenter i små studentgrupper kan svara på enkäter utan att det framgår vem
som har svarat vad.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid. Lärosätet har
bland annat infört behörighetsspärrar, som innebär att studenterna bara kan ha resttentamina från två
terminer bakåt i tiden. Ett positivt exempel som bedömarna vill lyfta är att lärare och studenter tidigt
kontaktas om någon verkar ligga i riskzonen för att inte vara behörig för nästa kurs. Ett
utvecklingsområde som bedömarna har identifierat är att lärosätet ännu tydligare bör klargöra för
studenterna vilka former av särskilt stöd som finns och hur de får tillgång till det.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts.
Ett gott exempel är att programledaren möter studenterna minst en gång per termin där de kan ta upp
styrkor och utmaningar med upplägg och innehåll i utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala
nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i samspel med aktiva
lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att påverka
skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det
mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att
konstruktivt hantera framtida skolreformer. Kurserna inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) täcker
in alla skolformer, inklusive musik-och kulturskola, vilket bedömargruppen ser som en styrka. Särskilt
positivt är att det finns goda kontakter med det omgivande samhället, kulturliv och aktuella skolformer.
Ett utvecklingsområde är se till att de aktiva musiklärarnas insatser tydligare kommer in i utbildningen.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4547

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal inom utbildningsvetenskapliga kärnan
(UVK). Lärarkåren på lärosätet utgör en stark och bred vetenskaplig, pedagogisk och
professionsrelaterad kompetens. Den vetenskapliga och professionsrelaterade kompetensen förenas
dessutom ofta hos samma personer. Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent
personal och personal med professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen för
inriktningen samhällskunskap omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik och pedagogik. Den
nationalekonomiska kompetensen kommer att säkerställas inom kort. Ett arbete för att stärka
kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att stärka den allmändidaktiskapedagogiska kompetens och forskningen. Lärosätet rekommenderas att sträva efter att mer integrera
utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter och lärare. Bedömargruppen
menar att antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och
pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och
genomförande på kort och lång sikt.
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Utbildningsmiljö är tillräcklig när det gäller UVK. Bedömargruppens menar att de nuvarande
utbildningsmiljöerna i första hand knyter samman egen ämnesforskning med utbildning och praktik,
men att forskning kopplad till UVK bör stärkas. Den allmänt didaktiska och pedagogiska forskningen
behöver också tydligare komma studenterna till del via UVK och VFU. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet en vetenskaplig och professionsinriktad miljö, och verksamheten
bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Samhällskunskapens
koppling till ämnesdidaktiska och didaktiska centrumbildningar som Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) och Research on subject-specific Education (ROSE) är en styrka
för utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Den ordnande strukturen för utbildningen som beskrivs genom aktiva verb med en lägre
respektive högre kognitiv svårighetsnivå ju längre fram i utbildningen studenterna kommer övertygar i
sin tydlighet. Bedömargruppen menar också att mikroundervisningen är ett intressant inslag i
programmets uppbyggnad.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas inom flera kurser, men med tyngdpunkt i kursen
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det avslutande självständiga arbetet.
Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten
ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ metodik också behandlas.
Bedömargruppen menar att lärosätet har anledning till ett fortsatt utvecklingsarbete av undervisning
om kvantitativa metoder både inom UVK och inriktningen samhällskunskap. Samordningen mellan
UVK och ämnet för detta mål framträder som relativt svag. Ett framträdande inslag i utbildningen är att
studenterna ska kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som
exempelvis lyfts fram som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den
skriftliga, vetenskapligt grundade utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån
sina praktikerfarenheter.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att utbildningen systematiskt och
på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga
erfarenheter mot forskningsrön. Samtidigt hade bedömargruppen gärna sett en fylligare beskrivning av
delar av examensmålet, t.ex. reflektioner om hur studenterna reflekterar över egna och andras
erfarenheter inom inriktningen samhällskunskap.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Ett intressant sätt
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att bearbeta examensmålet inom inriktningen samhällskunskap kommenteras i lärosätets
självvärdering i termer av ”mikroundervisning”. Den förekommer på flera kurser och beskrivs som att
studenten, med utgångspunkt i begreppet transformation, anpassar ämnesteoretiskt innehåll till
undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt argumenterar för
hur utbildningen bidrar till att utveckla planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, i
relation till VFU. Lärosätet redogör för hur specialpedagogik behandlas, och visar på ett övertygande
sätt hur detta examineras kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Förmågorna tränas och
testas också genom mikroundervisning och andra aktiviteter. En av examinationerna består av en
ämnesdidaktisk gruppuppgift om klimatfrågan. Uppgiften tränar planering tillsammans med andra,
genom att gruppen utformar en skriftlig lektionsplanering för området och tillämpar ämnesdidaktiska
teorier. En annan examination består av en hemtentamen där studenterna bland annat ska utgå ifrån
en sakfråga eller ett område inom internationell politik, för att sedan redogöra för hur området kan
hanteras ur ett undervisningsperspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur väl
UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det revideringsarbete
som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera samordningen med
övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker bedömargruppen
betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av läraruppdraget,
t.ex. mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till ”den pedagogiska
verksamheten i övrigt”.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Lärosätet redogör för ett omfattande, övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK
prioriterats. Detta arbete innefattar både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Lärosätet
beskriver i sin självvärdering att det finns en progression i samhällskunskapskurserna för
jämställdhetsmålet. Kurserna använder olika metoder och olika innehåll för att gradvis utveckla
studenternas förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i sin
pedagogiska gärning som samhällskunskapslärare. Exempelvis ska studenterna, enligt ett lärandemål
under den första terminen, beskriva och värdera hur faktorer som kön, etnicitet, klass och religion har
betydelse för individens sociala levnadsvillkor och samhällsdeltagande. Läraktiviteterna utgörs av
föreläsningar och formativa seminarier som följer upp föreläsningarna. Studenternas färdigheter
examineras via en tentamen. Vissa svagheter kan noteras när det gäller formuleringar av
jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma jämställdhetsaspekter samt en
ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Uppföljning, åtgärder, återkoppling. Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling
och åtgärdsprogram. Utbildningen följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande
revideringsarbete av UVK som går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till
utbildningens övriga delar. Ansvariga kursledare analyserar även studenternas resultat och föreslår
vid behov åtgärder och förändringar till nästa kurstillfälle. De föreslagna åtgärderna behandlas inom
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arbetslaget och personalgruppen för den aktuella kursen, och vid ämnesmöten om det gäller mer
omfattande förändringar. Kursutvärderingsanalyser publiceras på ämnets kurssidor på lärosätets
webbplats för att tydligt kommunicera kursutvärderingarnas resultat. Ett problem med programavbrott
anges ha lett till åtgärder för att minska avbrotten. En åtgärd som har initierats är att tidigt i
utbildningen introducera vad utbildningen innebär och har till syfte samt att skapa motivation och
identifikation med det yrkesval som gjorts. Man har också ett utförligt program för att understödja
studenternas studier, men samtidigt är avhoppsfrekvensen ganska hög.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. I samband med kursavslutningar hålls
summeringar när studenterna via muntlig dialog får möjlighet att kommentera kurser ur ett
helhetsperspektiv. Kursledare för då ett samtal med studenterna om den aktuella kursen. På
ämnesråd möts kursledare och studentrepresentanter för att diskutera kursernas innehåll och form.
Återkommande punkter på dagordningen är kopplingen lärandemål–kursinnehåll–examinationer,
kurslitteratur, undervisningsformer och progression. Bedömargruppen menar att detta är ett bra
arbetssätt, men hade gärna även sett kommentarer från lärosätet om studenternas delaktighet och
engagemang i dessa frågor.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i
utbildningens övriga delar. Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen
och olika regionala nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen och ämneskurser i samspel med
aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att
påverka skolan. Förutom att studenterna möter arbetslivet i form av yrkesverksamma lärare under sin
VFU, så uppträder verksamma lärare på olika sätt i utbildningen. Exempelvis tillvaratas några tidigare
lärarstuderandes erfarenheter av sina första år som lärare genom att de gästföreläser tidigt i
programmet. Andra exempel är en verksam gymnasielärare som leder och undervisar i en delkurs om
medier. Även representanter för andra yrkesgrupper förekommer. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket
som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida
skolreformer.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4550

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent personal och personal med
professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik,
allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det
inbegriper att stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för
UVK. Bedömargruppen anser att den ämnesmässiga kompetensen är god när det gäller disputerade
lärare i litteraturvetenskap och språkvetenskap/lingvistik, men den teoretiska ämnesdidaktiska
kompetensen är svag och behöver stärkas med fler som är disputerade i ämnesdidaktik. Den
professionsinriktade kompetensen är tillfredställande och består främst av adjunkter och några
disputerade lärare med egen ämneslärarexamen. Många lärare är verksamma på utbildningen, men
generellt har de lite undervisningstid och bedömargruppen noterar brister i samordningen dem
emellan. Sett till helheten är alltså personalen tillfredställande men det finns utvecklingsmöjligheter.
Utbildningsmiljö är tillfredställande när det gäller UVK. En särskild omständighet vad gäller
utbildningsmiljön för UVK är att den förekommer i två skilda utbildningsmiljöer, olika orter beroende på
ämnen, knutna till samma universitet. Bedömargruppens menar att de nuvarande utbildningsmiljöerna
i första hand knyter samman egen ämnesforskning med utbildning och praktik, men att forskning
kopplad till UVK bör stärkas. Den allmänt didaktiska och pedagogiska forskningen behöver också
tydligare komma studenterna till del via UVK och VFU, men studenterna får ta del av forskning om till
exempel lässtrategier och läsandet av webbtexter. Dessutom finns moment där studenterna jämför
forskning. Utbildningsmiljön är god och det finns starka forskningsmiljöer som är lämpade för
svensklärarutbildning, och en tillfredsställande professionsinriktad miljö. Sammantaget anser
bedömargruppen att lärosätet bör arbeta för att skapa en mer integrerad lärarutbildning, där
utbildningens olika delar (ämneskurser, UVK och VFU) och struktur är tydligt kommunicerad och
förankrad bland studenter och lärare.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bredden i ämneskunskaperna för yrkesutövningen är tillfredsställande, enligt
bedömargruppen. Underlaget innehåller också många goda exempel på lärandeaktiviteter, särskilt
inom språkinriktad ämnesdidaktik och språkvetenskap. Man har också god variation och relevant
ämnesteori. Däremot framgår inte hur ämnet studeras på en djupare nivå, såsom kritisk granskning,
analys och värdering. Bedömargruppen menar att de olika momenten blir avgränsade öar i
utbildningen, och att samordningen och progressionen mellan momenten i delkurserna och kurserna
är svag och behöver utvecklas. Mycket tyder på att lärosätet inte når målet om väsentligt fördjupade
kunskaper i vissa delar av ämnet. Det finns en brist i kopplingen mellan ämne och ämnesdidaktik,
särskilt på litteratursidan, vilket sannolikt beror på att det saknas disputerade lärare i litteraturdidaktik.
Läget är heller inte helt tillfredsställande när det gäller väsentligt fördjupade kunskaper, inbegripet
fördjupade kunskaper om forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Målet behandlas
inom flera kurser som föregår det avslutande självständiga arbetet. Studenterna möter både kvalitativa
och kvantitativa metoder under utbildningen samt moment som rör relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om
kvantitativ metodik också behandlas. Studenterna möter även ämnesspecifika metoder men
progressionen och den röda tråden kan bli tydligare, vilket bekräftas av att flera av de självständiga
arbetena saknar en utvecklad forskningsmetod. Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål
framträder som relativt svag. Däremot är kopplingen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bättre. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till
skolpraktiken. Ett framträdande inslag i utbildningen är att studenterna ska kunna bedriva
skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som exempelvis lyfts fram som centralt i
UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt grundade
utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån sina praktikerfarenheter.
Sammantaget behöver lärosätet alltså göra mer för att säkerställa kunskaperna och progressionen,
vilket man också är medvetna om och man har inlett ett utvecklingsarbete. Bedömargruppen menar att
lärosätet inte når hela vägen, med väldigt högt uppställda vetenskapliga ämnesmål tidigt i
utbildningen. Därmed möjliggör utbildningen i sin helhet måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska.
Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt och på olika sätt bidrar till att utveckla
och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga erfarenheter mot forskningsrön.
Men bedömargruppen noterar att lärosätet har svårt att tydliggöra vad progression mot kritiskt och
självständigt innebär för hela utbildningen. Även om det finns lärandeaktiviteter måste
examinationerna ses över för att säkerställa den kritiskt analyserande delen. Det bekräftas även av de
självständiga arbetena som inte heller uppfyller delen av målet som avser att ha en fördjupad förmåga
att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
se över kursmålen och betygskriterierna för olika examinationer, för att i progression genom de olika
kurserna säkerställa denna del av målet. Därtill menar lärosätet i självvärderingen att ämneskunskap
kopplas till yrkesutövningen, men intervjuerna visar att kopplingen mellan ämne och ämnesdidaktik är
svag och att lärarna i ämnet inte känner till vad som görs i de ämnesdidaktiska delarna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. För inriktningen
svenska finns det en stark koppling mellan VFU:n och de campusförlagda övningarna och examineras
enligt en utarbetad systematisk modell. Lärosätet uppvisar också en stor variation med
campusförlagda didaktiska och metodiska övningar, även om progressionen och kopplingen till
ämneskurserna kan vara tydligare – särskilt inom litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser
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sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det genom att UVK bidrar till att utveckla planering, genomförande och utvärdering
av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur specialpedagogik behandlas inom
UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras kopplat till olika specialpedagogiska
perspektiv. Bedömargruppen understryker betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer
generella aspekterna av läraruppdraget, till exempel mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och
andra frågor relaterade till den pedagogiska verksamheten i övrigt. Målet aktualiseras särskilt under
VFU men också i VFU-förberedande övningar i ämnesdidaktik. Bland annat berörs i ämnesdidaktiken
hur undervisningen kan anpassas till elevers olika individuella behov. Det finns också exempel på
lärandemål och hur de examineras, till exempel i seminarier eller skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärosätet gör även mikroundervisning på några olika moment, vilket innebär att studenterna följer hela
kedjan från transformering av ämnesstoff till planering och utvärdering. Bedömargruppen hade dock
gärna sett exempel på uppföljning av VFU-relaterade moment och uppgifter samt explicita
ämnesdidaktiska och metodiska kursmål för VFU-kurserna. Gruppen vill också betona vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Det eftersom intervjuerna ger blandade vittnesmål om
hur väl UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse. Mycket av innehållet i utbildningen handlar om att
utveckla undervisning i syfte att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet tillgodoses i svensklärarutbildningen och lärosätet har ett mycket medvetet
arbete. Lärosätet redogör för ett omfattande, övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen
och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter.
Det finns bland annat en handlingsplan för jämställdhet som går ut på att perspektivet ska genomsyra
all utbildning och det finns också flera exempel på att så sker. Vissa svagheter kan noteras när det
gäller formuleringar av jämställdhetsmål i kurser inom UVK, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Utbildningen följs upp systematiskt och lärosätet vidtar åtgärder för att utveckla kvaliteten och att
resultaten av utvärderingar återkopplas till ledning, lärare och studenter. Det har lett till ett omfattande
revideringsarbete av UVK som går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till
utbildningens övriga delar. För bedömargruppen är det dock lite oklart hur lärosätet följer upp VFU och
utvecklingen av VFU-kurserna. Lärosätet har också ett utförligt program för att understödja
studenternas studier. Man analyserar genomströmningen och vidtar åtgärder för att kunna stödja
studenter att genomföra utbildningen i planerad studietid, men samtidigt är avhoppsfrekvensen ganska
hög.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. Lärosätet och ämnet svenska arbetar enligt
bedömargruppen aktivt för att öka studenternas inflytande på flera nivåer, både formella och
informella.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan är tillfredställande, enligt bedömargruppen, och det finns många goda
exempel på kontakt med det närliggande skolsamhället såsom praxisnära forskning,
Värmlandsmodellen och verksamma lärare som kommer till campus. Utbildningen bedrivs därmed
genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk. Detta är en modern
utbildning med stor satsning på distansundervisning och digital arbetsmiljö samt ett aktivt
mångfaldsperspektiv. Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU
men också i UVK och i svenska. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt
i samspel med aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan
komma att påverka skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att stärka detta område
inom UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger
studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida skolreformer.
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Konstfack
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Konstfack

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4570

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och
utvecklingsarbete. På kort sikt uppfattas lärarbehoven täckta i relation till volymen, men på lång sikt
ifrågasätter bedömargruppen personalsituationen på grund av kommande pensionsavgångar och att
många lärare har tidsbegränsad anställningsform. Eftersom tidsbegränsad anställning är en strukturell
anställningsform vid Konstfack, rekommenderar bedömargruppen den högsta ledningen att snarast
omarbeta de bestämmelserna för att ge utbildningen goda förutsättningar på lång sikt. För studenterna
är kontinuitet både i handledning och undervisning viktigt för att kunna tillgodogöra sig en utbildning av
hög kvalitet. Då är det även viktigt att lärosätet tar väl hand om detta genom att skapa bättre
förutsättningar för personalens anställningsformer. Bedömarna rekommenderar även lärosätet att
diskutera vikten av att delta i högskolepedagogisk utbildning med samtliga lärare.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en aktiv och internationell forskningsmiljö vilket ger
förutsättningar för ett nära samband mellan forskning och utbildning, som också som erbjuder
studenterna en lärmiljö med en nationell särställning och inkluderar många internationella kontaktytor.
För att ytterligare stärka utbildningens vetenskapliga förankring planeras praktiknära forskning med
studentmedverkan. Dessutom startas en licentiatforskarskola i samverkan med Göteborgs universitet.
Dessa ambitioner betraktar bedömargruppen som en styrka. Bedömargruppen anser även att den
konstnärliga miljön garanteras genom ämnes- och yrkeskompetens bland lärarna. Lärosätet har väl
utrustade lokaler, erbjuder specialkompetenser och har ett bra bibliotek. Något som bedömargruppen
vill uppmärksamma är lärosätets sammanhållna utbildning, vilket återkommer som en styrka under
flera av de mål som bedömningen omfattar. Lärosätet skiljer däremot inte tillräckligt mellan
inriktningarna 7–9 och gymnasieskolan, och det blir de undervisande lärarnas ansvar att
åldersanpassa undervisningen efter de olika målgrupperna. Lärosätets verkstäder är en kraftfull
potential för studenternas hantverksmässiga och konstnärliga utbildning. Men bedömarna anser att
utbildningsförhållandena för den konstnärligt gestaltande kompetensen behöver förstärkas och
stabiliseras, särskilt på lektorsnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningens visar på goda förutsättningar att kunna kombinera allmänna lärarkunskaper
med det ämnesspecifika. Detta bekräftas delvis i bedömningen av studenternas självständiga arbeten
när det gäller att kombinera en vetenskaplig undersökning med gestaltningar. Bedömningsgruppen
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rekommenderar lärosätet att fortsätta och intensifiera utvecklingsarbete om samarbetet med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att uppnå bättre förankring i bildläraryrket och att
stärka handledningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den sammanhållna utbildningen betraktas både som en styrka och gott
exempel. Metoderna SUS (student undervisar student) och SUE (student undervisar elev) erbjuder
studenterna en konkret koppling till bildläraryrket, vilket bedömarna också anser är en uppenbar
styrka. Genom samverkan mellan kurserna inom UVK och VFU, inom vissa ämneskurser och genom
seminarier, diskussioner och samtal behandlas och säkras kunskapsinnehållet. Bedömargruppen vill
däremot rekommendera lärosätet att verka för en mer samstämmig och likvärdig handledning för alla
studenter. Dessutom bör lärosätet säkerställa hur kvantitativa metoder från UVK-delen används och
kopplas till ämnesdelen i utbildningen, och särskilt relaterat till examination. Ytterligare en styrka är att
studenterna gradvis förbereds för skrivandet av de självständiga arbetena och tidigt får arbeta med att
ta fram frågeställningar kring problematik som har att göra med skola och undervisning.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns flera metoder
och rutiner för att studenterna ska utveckla förmågor för systematisk reflektion, exempelvis genom
bearbetning individuellt och i grupp av insamlat material på VFU och högskoleförlagd utbildning. Trots
att lärosätet deltar i handledarutbildning för VFU-lärare och arbetar med skolövertagande inom VFU,
behöver kopplingen till yrkesfältet förstärkas. Inom bildämnet finns vissa svagheter. Det finns
självständiga arbeten som inte når måluppfyllelsen och som visar svagheter i förmåga att knyta
kunskap från skolans verksamhet till det självständiga arbetet. Sammantaget anser bedömargruppen
att den utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska kunskapen samt förankringen i VFU-skolan är
angelägna utvecklingsområden för lärosätet. Bedömargruppen föreställer sig att en del av
svagheterna i de självständiga arbetena skulle kunna ha undvikits genom utökad handledning. Trots
vissa svagheter anser bedömargruppen att måluppfyllelsen säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom utbildningen
används olika metoder för att utveckla ämnesdidaktik i utbildningen. För måluppfyllelse visar
utbildningen en styrka genom att använda metoderna SUS och SUE. Övningar med så kallade flipped
classroom bidrar också enligt bedömargruppen positivt till studenternas möjligheter att utveckla
didaktisk kompetens. Det framkommer dock kritik under intervjuerna och det faktum att vissa av
studenternas självständiga arbeten inte når måluppfyllelse. Eftersom utbildningen i princip genomförs
på liknande sätt för båda inriktningarna ligger ansvaret för en åldersanspassad ämnesdidaktik i
huvudsak på den enskilda undervisande läraren. Det leder till godtycklighet i systemet, och
bedömargruppen önskar att utbildningen uppmärksammar och möter studenternas behov av
åldersanpassad ämnesdidaktik. Även under det här målet framkommer dock enligt bedömarna
fördelarna och styrkan med en sammanhållen utbildning.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Detta sker bland annat genom en UVK-kurs, fallstudier, förberedelser genom flipped
classroom och under VFU. För bildämnet framkommer i självvärderingen att utbildningen säkerställer
att studenterna får träna på att planera, genomföra samt utveckla och utvärdera den konkreta
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undervisningssituationen. Det sker bland annat genom fallstudier och fiktiva problemsituationer
Lärosätet lyfter fram att den relativt begränsade kretsen av VFU-handledare skapar en personlig
kontakt i kommunikationen och relationerna med VFU-skolorna. Bedömargruppen vill uppmuntra
lärosätet att fortsätta med arbetet med handledarutbildningen för VFU-lärare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. De beskrivna
kursmomenten och reflekterande aktiviteter är att betrakta som en styrka i utbildningen. Till exempel
arbetar studenterna med etiska dilemman inom konstnärlig och vetenskaplig forskning liksom med
frågor om hur rollen som lärare innebär ett arbetsledarskap där yrkesetisk reflektion ingår. Målet har
särskilt beaktats i den programutveckling som gjordes vid lärosätet under 2015 och som fortfarande
pågår. Ett utvecklingsområde är dock hur frågor om funktionsvariation tas upp i utbildningen.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns en medveten strategi för arbetet med jämställdhet
via behandling i programrådet, och utbildningen bjuder på flera goda praktiska exempel. Institutionen
arbetar i undervisningen aktivt med jämställdhet och studenterna anger att de får med sig verktyg från
utbildningen inför skolarbetet. Trots detta vill bedömargruppen uppmärksamma utbildningen på att
genom den konsekventa användningen av intersektionalitetsbegreppet i stället för
jämställdhetsbegreppet sker en form av generalisering av normkritiska begrepp. Därmed riskerar man
att osynliggöra till exempel jämställdhet och kön, vad det är och vad det betyder. Lärosätet
rekommenderas att fortsätta arbetet och att ytterligare särskilja hur jämställdhet mellan kvinnor och
män tas upp i utbildningen samt att bemöta studenternas önskemål, om att ta upp frågor om
inkludering, olika könsuttryck och binär könsuppdelning.
Lärosätet har ett väl utvecklat system för uppföljning av utbildningar och kurser ända från ledningsnivå
till studentnivå, för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna är organiserade i
årskurslag och arbetar med utvecklingsarbete av kurser, program, examination, handledning, och
arbetsformer. Programrådet är ett viktigt organ för detta arbete. Genomströmningen av studenter är
god, och kartläggning samt analyser görs regelbundet. Utbildningen arbetar aktivt med tydlig
information om kunskapskraven och erbjuder samtal med studievägledare och årskurslagsmöten för
att motverka avhopp. För studenter med funktionsvariationer finns kontaktperson och samordnare
samt biblioteket med inläst litteratur och studieverkstad för akademiskt skrivande. Det senare sägs i
självvärderingen fortsatt vara ett utvecklingsområde för en långsiktig stödstruktur i akademiskt
skrivande, vilket bedömargruppen instämmer i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet är tillfredsställande vid lärosätet. Miljön upplevs av bedömarna som inkluderande
och skapar goda möjligheter för studenterna att delta i och påverka utbildningen på en mängd olika
sätt. Samtidigt framkom kritik mot en så kallad ”ämneskrasch” inom utbildningen mellan ett fokus på
konst och läraruppdraget. Studenterna förväntas enligt självvärderingen ta aktivt och kritiskt ansvar för
sin utbildning. En styrka inom studentperspektivet är att utvärderingarna ger studenterna möjlighet till
framåtsyftande kritik, vilket kan skapa mer intresse för utvärderingarna eftersom svarsfrekvenserna är
något låga.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet visar också goda förutsättningar för internationalisering och samverkan med arbetslivet, och
erbjuder studenterna en bred utbildning som går utöver läraryrket. Det regionala samverkansavtal som
lärosätet har inom Stockholmsområdet innebär även en viss kvalitetssäkring. Bedömargruppen ser det
som en styrka att utbildningen har flera internationella kontakter och ingår i många närverk och
samverkar med andra utbildningar. VFU-placeringarna anpassas efter den faktiska arbetsmarknaden
oavsett inriktning, vilket också omfattar placering på museer och folkhögskolor.
Konstfack

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4565

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och
utvecklingsarbete. På kort sikt uppfattas lärarbehoven täckta i relation till volymen, men på lång sikt
ifrågasätter bedömargruppen personalsituationen på grund av kommande pensionsavgångar och att
många lärare har tidsbegränsad anställningsform. Eftersom tidsbegränsad anställning är en strukturell
anställningsform vid Konstfack, rekommenderar bedömargruppen den högsta ledningen att snarast
omarbeta de bestämmelserna för att ge utbildningen goda förutsättningar på lång sikt. För studenterna
är kontinuitet både i handledning och undervisning viktigt för att kunna tillgodogöra sig en utbildning av
hög kvalitet. Då är det även viktigt att lärosätet tar väl hand om detta genom att skapa bättre
förutsättningar för personalens anställningsformer. Bedömarna rekommenderar även lärosätet att
diskutera vikten av att delta i högskolepedagogisk utbildning med samtliga lärare.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en aktiv och internationell forskningsmiljö vilket ger
förutsättningar för ett nära samband mellan forskning och utbildning, som också som erbjuder
studenterna en lärmiljö med en nationell särställning och inkluderar många internationella kontaktytor.
För att ytterligare stärka utbildningens vetenskapliga förankring planeras praktiknära forskning med
studentmedverkan. Dessutom startas en licentiatforskarskola i samverkan med Göteborgs universitet.
Dessa ambitioner betraktar bedömargruppen som en styrka. Bedömargruppen anser även att den
konstnärliga miljön garanteras genom ämnes- och yrkeskompetens bland lärarna. Lärosätet har väl
utrustade lokaler, erbjuder specialkompetenser och har ett bra bibliotek. Något som bedömargruppen
vill uppmärksamma är lärosätets sammanhållna utbildning, vilket återkommer som en styrka under
flera av de mål som bedömningen omfattar. Lärosätet skiljer däremot inte tillräckligt mellan
inriktningarna 7–9 och gymnasieskolan, och det blir de undervisande lärarnas ansvar att
åldersanpassa undervisningen efter de olika målgrupperna. Lärosätets verkstäder är en kraftfull
potential för studenternas hantverksmässiga och konstnärliga utbildning. Men bedömarna anser att
utbildningsförhållandena för den konstnärligt gestaltande kompetensen behöver förstärkas och
stabiliseras, särskilt på lektorsnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningens visar på goda förutsättningar att kunna kombinera allmänna lärarkunskaper
med det ämnesspecifika. Detta bekräftas delvis i bedömningen av studenternas självständiga arbeten
när det gäller att kombinera en vetenskaplig undersökning med gestaltningar. Bedömningsgruppen
rekommenderar lärosätet att fortsätta och intensifiera utvecklingsarbete om samarbetet med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att uppnå bättre förankring i bildläraryrket och att
stärka handledningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den sammanhållna utbildningen betraktas både som en styrka och gott
exempel. Metoderna SUS (student undervisar student) och SUE (student undervisar elev) erbjuder
studenterna en konkret koppling till bildläraryrket, vilket bedömarna också anser är en uppenbar
styrka. Genom samverkan mellan kurserna inom UVK och VFU, inom vissa ämneskurser och genom
seminarier, diskussioner och samtal behandlas och säkras kunskapsinnehållet. Bedömargruppen vill
däremot rekommendera lärosätet att verka för en mer samstämmig och likvärdig handledning för alla
studenter. Dessutom bör lärosätet säkerställa hur kvantitativa metoder från UVK-delen används och
kopplas till ämnesdelen i utbildningen, och särskilt relaterat till examination. Ytterligare en styrka är att
studenterna gradvis förbereds för skrivandet av de självständiga arbetena och tidigt får arbeta med att
ta fram frågeställningar kring problematik som har att göra med skola och undervisning. Men det finns
ändå svagheter inom bildämnet när det gäller de självständiga arbetena eftersom de
vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaperna är grunda och i texten finns ingen eller en svag
relation mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen bild.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns flera metoder och rutiner för att studenterna ska
utveckla förmågor för systematisk reflektion, exempelvis genom bearbetning individuellt och i grupp av
insamlat material på VFU och högskoleförlagd utbildning. Trots att lärosätet deltar i
handledarutbildning för VFU-lärare och arbetar med skolövertagande inom VFU, behöver kopplingen
till yrkesfältet förstärkas. Inom bildämnet finns vissa brister. Det finns självständiga arbeten som inte
når måluppfyllelsen och som brister i förmåga att knyta kunskap från skolans verksamhet till det
självständiga arbetet. Sammantaget anser bedömargruppen att den utbildningsvetenskapliga och
ämnesdidaktiska kunskapen samt förankringen i VFU-skolan är angelägna utvecklingsområden för
lärosätet. Bedömargruppen föreställer sig att en del av bristerna i de självständiga arbetena skulle
kunna ha undvikits genom utökad handledning. Sammantaget menar bedömargruppen att även om
UVK bidrar till måluppfyllelse så finns det brister som medför att den inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom utbildningen
används olika metoder för att utveckla ämnesdidaktik i utbildningen. För måluppfyllelse visar
utbildningen en styrka genom att använda metoderna SUS och SUE. Övningar med så kallade flipped
classroom bidrar också enligt bedömargruppen positivt till studenternas möjligheter att utveckla
didaktisk kompetens. Det framkommer dock kritik under intervjuerna och det faktum att vissa av
studenternas självständiga arbeten inte når måluppfyllelse. Eftersom utbildningen i princip genomförs
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på liknande sätt för båda inriktningarna ligger ansvaret för en åldersanspassad ämnesdidaktik i
huvudsak på den enskilda undervisande läraren. Det leder till godtycklighet i systemet, och
bedömargruppen önskar att utbildningen uppmärksammar och möter studenternas behov av
åldersanpassad ämnesdidaktik. Även under det här målet framkommer dock enligt bedömarna
fördelarna och styrkan med en sammanhållen utbildning.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Detta sker bland annat genom en UVK-kurs, fallstudier, förberedelser genom flipped
classroom och under VFU. För bildämnet framkommer i självvärderingen att utbildningen säkerställer
att studenterna får träna på att planera, genomföra samt utveckla och utvärdera den konkreta
undervisningssituationen. Det sker bland annat genom fallstudier och fiktiva problemsituationer
Lärosätet lyfter fram att den relativt begränsade kretsen av VFU-handledare skapar en personlig
kontakt i kommunikationen och relationerna med VFU-skolorna. Bedömargruppen vill uppmuntra
lärosätet att fortsätta med arbetet med handledarutbildningen för VFU-lärare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. De beskrivna
kursmomenten och reflekterande aktiviteter är att betrakta som en styrka i utbildningen. Till exempel
arbetar studenterna med etiska dilemman inom konstnärlig och vetenskaplig forskning liksom med
frågor om hur rollen som lärare innebär ett arbetsledarskap där yrkesetisk reflektion ingår. Målet har
särskilt beaktats i den programutveckling som gjordes vid lärosätet under 2015 och som fortfarande
pågår. Ett utvecklingsområde är dock hur frågor om funktionsvariation tas upp i utbildningen.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns en medveten strategi för arbetet med jämställdhet
via behandling i programrådet, och utbildningen bjuder på flera goda praktiska exempel. Institutionen
arbetar i undervisningen aktivt med jämställdhet och studenterna anger att de får med sig verktyg från
utbildningen inför skolarbetet. Trots detta vill bedömargruppen uppmärksamma utbildningen på att
genom den konsekventa användningen av intersektionalitetsbegreppet i stället för
jämställdhetsbegreppet sker en form av generalisering av normkritiska begrepp. Därmed riskerar man
att osynliggöra till exempel jämställdhet och kön, vad det är och vad det betyder. Lärosätet
rekommenderas att fortsätta arbetet och att ytterligare särskilja hur jämställdhet mellan kvinnor och
män tas upp i utbildningen samt att bemöta studenternas önskemål, om att ta upp frågor om
inkludering, olika könsuttryck och binär könsuppdelning.
Lärosätet har ett väl utvecklat system för uppföljning av utbildningar och kurser ända från ledningsnivå
till studentnivå, för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna är organiserade i
årskurslag och arbetar med utvecklingsarbete av kurser, program, examination, handledning, och
arbetsformer. Programrådet är ett viktigt organ för detta arbete. Genomströmningen av studenter är
god, och kartläggning samt analyser görs regelbundet. Utbildningen arbetar aktivt med tydlig
information om kunskapskraven och erbjuder samtal med studievägledare och årskurslagsmöten för
att motverka avhopp. För studenter med funktionsvariationer finns kontaktperson och samordnare
samt biblioteket med inläst litteratur och studieverkstad för akademiskt skrivande. Det senare sägs i
självvärderingen fortsatt vara ett utvecklingsområde för en långsiktig stödstruktur i akademiskt
skrivande, vilket bedömargruppen instämmer i.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet är tillfredsställande vid lärosätet. Miljön upplevs av bedömarna som inkluderande
och skapar goda möjligheter för studenterna att delta i och påverka utbildningen på en mängd olika
sätt. Samtidigt framkom kritik mot en så kallad ”ämneskrasch” inom utbildningen mellan ett fokus på
konst och läraruppdraget. Studenterna förväntas enligt självvärderingen ta aktivt och kritiskt ansvar för
sin utbildning. En styrka inom studentperspektivet är att utvärderingarna ger studenterna möjlighet till
framåtsyftande kritik, vilket kan skapa mer intresse för utvärderingarna eftersom svarsfrekvenserna är
något låga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet visar också goda förutsättningar för internationalisering och samverkan med arbetslivet, och
erbjuder studenterna en bred utbildning som går utöver läraryrket. Det regionala samverkansavtal som
lärosätet har inom Stockholmsområdet innebär även en viss kvalitetssäkring. Bedömargruppen ser det
som en styrka att utbildningen har flera internationella kontakter och ingår i många närverk och
samverkar med andra utbildningar. VFU-placeringarna anpassas efter den faktiska arbetsmarknaden
oavsett inriktning, vilket också omfattar placering på museer och folkhögskolor.
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4542

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal och miljö att bedriva
ämneslärarutbildning inklusive den del som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Personalens
sammantagna kompetens ger goda förutsättningar för att bedriva utbildningen i sin helhet och
tillräckliga förutsättningar för att genomföra den utbildningsvetenskapliga kärnans kurser. Men det vore
önskvärt med fler allmändidaktiska och allmänpedagogiska forskare inom UVK, och det pågående
förstärkningsarbetet bör därför överväga den här typen av vetenskaplig förstärkning, menar
bedömargruppen.
Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god inom
inriktningen musik. Det finns två professorer och sex lektorer inom det musikvetenskapliga och
musikpedagogiska fältet som är tillsvidareanställda, samt ett antal lektorer och adjunkter som är
anställda på konstnärlig grund. Lärarkollegiet bjuds in till ett högre seminarium, där bland annat
musikpedagogisk forskning behandlas, och till ett återkommande pedagogiskt forum, där
forskningsanknuten högskolepedagogik står i fokus. Doktorander har också institutionstjänstgöring,
vilket bedömargruppen ser positivt på. Att fortsätta följa upp hur timlärare som undervisar i
utbildningen får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av utbildningen, samt att de också får
möjligheter att kompetensutveckla sig, är något bedömargruppen ser som angeläget i utbildningen.
Lärosätet har en stark konstnärlig miljö med genomtänkta strukturer och en professionsinriktad miljö
med lång tradition av kvalitetsdrivande arbete inom UVK. En breddad mer vetenskaplig
musikpedagogisk miljö, som stärker sambandet mellan forskning och utbildning har börjat etableras,
och lärosätet rekommenderas att aktivt stödja vetenskapliga aktiviteter som är relevanta för
musiklärarutbildningen, och därmed att utveckla utbildningen som en resurs för att överbrygga
motsättningar mellan tradition och förnyelse, specialisering och bredd.
Den vetenskapliga och professionsinriktade miljön framstår som god inom inriktningen musik. Särskilt
den konstnärliga miljön framstår som stark och välfungerande. På senare tid har lärosätet etablerat en
breddad och mer vetenskapligt förankrad musikpedagogisk miljö, vilket stärker sambandet mellan
forskning och utbildning. Den fysiska utbildningsmiljön bedöms som välfungerande med många
konsertsalar, studior och övningslokaler. Ett utvecklingsområde är att ytterligare stärka den
allmändidaktiska och pedagogiska forskningen för att på så vis ytterligare stärka den
professionsinriktade och vetenskapliga miljön. Att även fortsättningsvis arbeta för att lärarutbildningen
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blir en konstruktiv brygga mellan gammalt och nytt vid lärosätet ser bedömargruppen som ett viktigt
utvecklingsarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete uppfylls. De konstnärliga kvaliteterna i utbildningen är framträdande och det
finns en progression både i kursupplägg och i examinerande moment. De väsentligt fördjupade
kunskaperna inom ämnesområdet nås bland annat genom att studenter kan välja mellan olika
inriktningar i utbildningen och genom att lärosätet samplanerar gemensamma lektioner i
huvudinstrumentet med kandidatstudenterna vid institutionen för klassisk musik. En god
spetskompetens bland lärarna möjliggör även att undervisningen kan anpassas efter studentens olika
konstnärliga kompetenser. Studenternas insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete framstår
som ett utvecklingsområde. Granskningen av de självständiga arbetena visar att de flesta uppnår
målet och målet även säkerställs där.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen musik. I det nuvarande
upplägget av utbildningen menar bedömargruppen att studenterna får grundläggande kunskaper om
forskningsmetoder och vetenskapsteori, men att möjligheten att nå de fördjupa kunskaperna ännu inte
erbjuds de studenter som läser musik tillsammans med ett annat ämne. Ett stort utvecklingsarbete
pågår i utbildningen i anknytning till målet vilket enligt bedömargruppen gör det troligt att lärosätet
både kommer möjliggöra och säkerställa måluppfyllelsen längre fram. Då de självständiga arbetena i
nuläget visar på brister i förhållandet till examensmålet gör bedömargruppen bedömningen att målet
ännu inte säkerställs genom examination. Bedömargruppens rekommendation är att lärosätet
prioriterar arbetet med att implementera den beskrivna nya strukturen för de studenter som läser
musik och ett ytterligare ämne och därefter följer upp resultatet av förändringsarbetet i anslutning till
de självständiga arbetena. Ett ytterligare utvecklingsområde är att tydligare behandla relationen mellan
beprövad erfarenhet och vetenskapligt tänkande i utbildningen. Inom UVK får studenterna på ett
strukturerat sätt arbeta med att utveckla självständigt grundade kunskaper om teori i relation till praktik
och beprövad erfarenhet. Fördjupade kunskaper i kvantitativ metodik har dock varit eftersatt, och har
ännu inte riktigt funnit sina former trots att man inlett ett utvecklingsarbete och genomfört
personalförstärkning. Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet fullföljer förändringsarbetet
som pågår samt att forskning och forskningsmetodik inklusive kvalitativa och kvantitativa metoder
genomgående hanteras som något lärarrelevant. Då det sammantaget finns brister i fråga om att
säkerställa målet genom examination på fördjupad nivå anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör måluppfyllelse men att den inte säkerställs.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns enligt bedömargruppen en medveten ambition att
stegvis stärka studenternas självständiga hantering av forskning och erfarenheter i relation till
musiklärarprofessionen och skolpraktiken. Ett utvecklingsarbete pågår för detta mål, bland annat när
det gäller att stärka progressionen. Den fördel som finns med en integrerad UVK får inte utesluta en
övergripande ansats, eftersom musikläraren ingår i ett vidare skolsammanhang Lärosätet har en
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praktiknära verksamhet som utvecklar studenternas reflektioner om läraruppdraget och dess
utmaningar. Som ett gott exempel vill bedömargruppen framhålla att det finns en tydlig koppling i
utbildningen till musikterapi samt till musik och hälsa. Detta är inte minst utifrån ett arbetslivsperspektiv
viktiga frågor och det här inslaget i utbildningen representerar ett tydligt bidrag till utvecklingen av
yrkesverksamheten. Trots att instrumentallärarna inte ägnar sin undervisningstid åt att lära
studenterna metoder som är anpassade för elever på gymnasiet (och på så sätt gör ämnesdidaktiken
till ett utvecklingsområde), så är det bedömargruppens uppfattning att måluppfyllelsen av
examensmålet överlag kan säkerställas.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur målet om didaktisk och metodisk tillämpning uppfylls genom utbildningen. Det sker
genom uppbyggnaden av de tre VFU-kurserna kopplade till i första hand ämnesdidaktiska men också
UVK-kurser, inräknat en strävan att ge alla studenter erfarenhet av undervisning både i grund- och
gymnasieskolan. Lärosätet bör däremot genom målskrivningar och kursupplägg tydliggöra UVKkursernas bidrag för att förbereda och bearbeta VFU-kurserna i det här avseendet. Bedömargruppen
understryker även vikten av att lärosätet tillgodoser ambitionen att VFU genomförs både inom grundoch gymnasieskolan. Utbildningen är tydligt inriktad på att utveckla och följa upp studenternas
förmåga att förbereda, genomföra och utveckla musikundervisning främst i gymnasieskolan.
Strukturen hos den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förefaller vara välfungerande och den
professionsutvecklingsmatris som finns för att stödja trepartssamtalen inom VFU: n framstår som
genomarbetad och välgrundad. Bedömargruppen ser också positivt på att utbildningsvetenskaplig
kärna (UVK) inte är en avgränsad del av utbildningen, utan är nära integrerad med ämnesspecifika
kurser och VFU: n. Ett utvecklingsområde är att utöka stödet till studenter när det gäller att arbeta
didaktiskt på sina instrument i ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Flera föredömliga, konkreta exempel ges på hur studenterna enskilt och i grupp får
utveckla förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin musikundervisning både riktad
mot större och mindre elevgrupper. Lärosätet påpekar i självvärderingen att utbildningen i första hand
är inriktad mot gymnasieskolan och därmed underförstått inte beaktar grundskolans
musikundervisning, trots att programmet i sin nuvarande form ger behörighet även för grundskolan.
Lärosätet rekommenderas att genom UVK tydligare förankra ett mer övergripande perspektiv på
undervisningens varierande villkor och på olika elevers skilda förutsättningar i grundskolan och
gymnasieskolan, inklusive mer fördjupning av bedömning och betygsättning. Beskrivningarna av
examinationen i samband med VFU är övertygande, och i den professionsutvecklingsmatris som
används ingår kriterier som fokuserar på elevers skiftande förmågor och behov. Ett gott exempel på
inslag inom inriktningen musik som bidrar till måluppfyllelsen är den övningsundervisning som
genomförs och som innebär att studenten bland annat får utvärdera sin egen undervisning i verkliga
undervisningssituationer.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Utbildningen
möjliggör och säkerställer att studenterna visar förmåga att göra pedagogiska bedömningar som är
vetenskapligt, samhälleligt och etiskt grundade och som beaktar mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling. Lärosätet rekommenderas att stärka den vetenskapliga förankringen innehållsmässigt inom
UVK genom att genomgående låta studenterna ta del av och kritiskt granska relevant, allsidig
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forskning relaterad till målområdet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Det förankras i utbildningen inom lärosätet,
genom personalfördelning, kursinnehåll och olika mer övergripande jämställdhetsinsatser. För flera av
de ingående kurserna finns lärandemål som tydligt tar upp jämställdhet, och återkommande
kollegiedagar med genustema anordnas. Studenterna får inom utbildningen tillfälle att reflektera över
normer och könsstereotyper i musikvärlden.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Det har lett till
påbörjade förbättringsåtgärder, däribland en tydligare kursprogression inom UVK och en starkare
vetenskaplig förankring. Lärosätet bör följa upp det reviderade systemet för kursutvärdering och
stämma av det mot ämneslärarutbildningens examensförordning.
Den kontinuerliga studentåterkopplingen har resulterat i konkreta förändringar av utbildningen.
Bedömargruppen betonar vikten av att lärosätet följer upp resultatet av den pågående revideringen av
den stärkta integreringen mellan utbildningens delar och den stärkta vetenskapliga förankringen inom
inriktningen musik. Lärosätet ger stöd vid behov och fångar upp de studenter som har problem med
studierna genom samtal med studievägledaren och möjliggör vid behov en anpassad studiegång.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas på flera plan. Studenterna är representerade på ledningsnivå och är med
i beslutsprocesserna för utbildningsplaner och kursplaner. De har goda möjligheter att påverka
kursernas utformning och innehåll, och har varit involverade i det pågående revideringsarbetet.
Närheten mellan studenter och lärare ger goda förutsättningar för studenterna att påverka, även om
sådana informella kontakter också kan innebära att enskilda personer får väl stort inflytande över
utbildningen. Bedömargruppen anser att studenterna har goda möjligheter att aktivt utveckla
utbildningen på både ämnes- och programnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas av lärosätet. Utbildningen bedrivs
genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk. Utbildningen har
goda förutsättningar att förbereda studenterna inför det kommande arbetslivet och verkar för att
förbereda studenterna för ett föränderligt arbetsliv, inklusive de utmaningar som följer med
förändringar knutna till ungas musikvanor och framväxten av digital teknik. Lärosätet och dess
musiklärarutbildning har ett etablerat samarbete inom Stockholmsregionen med skolor och andra
lärarutbildande lärosäten och med andra miljöer inom det egna lärosätet, samt för VFU utomlands
genom internationella kontakter. Det finns möjligheter för studenter att genomföra VFU på en skola i
Sydafrika och det sker ett lärar- och studentutbyte med ett sydafrikanskt lärosäte. Detta internationella
samarbete bidrar till studenternas mångkulturella kunskaper, som är värdefulla inför inträdet i ett
föränderligt och mångskiftande arbetsliv.
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Kungl. Tekniska högskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Tekniska högskolan

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4483

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bemanningsmässigt finns en fördelning av personal med goda vetenskapliga meriter och relevant
professionskunskap inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Lärarnas vetenskapliga
kompetens i inriktningen matematik är mycket hög och har en bredd som gott och väl täcker
utbildningens behov. Den matematikdidaktiska vetenskapliga kompetensen är också god via
samarbetet med Stockholms universitet. Genom lärare med lärarexamen och praktisk erfarenhet från
grund- och gymnasieskolan säkerställs den professionsrelaterade kompetensen. De flesta lärare har
också formell högskolepedagogisk kompetens och är engagerade i utbildningsfrågor.
Den vetenskapliga och professionsorienterade miljön vid lärosätet och samarbetspartnern Stockholms
universitet är stark och bedöms ge utbildningen en bra bas. Lärosätet behöver däremot säkerställa
samarbetet miljöerna emellan så att studenternas möter en sammanhållen miljö. Lärosätet har en
stark vetenskaplig miljö i matematik. En styrka är kopplingen till civilingenjörsutbildningen som gör att
lärarstudenterna får se hur matematik används i andra ämnen och i samhället, men det är också en
utmaning för utbildningen att hantera detta dubbla fokus. Utbildningsmiljön utgår från starka
vetenskapliga miljöer i matematik och matematikdidaktik och är sammansatt av lärare som verkar på
flera olika institutioner och vid samarbetspartnern Stockholms universitet. Inom den vetenskapliga
miljön i matematikdidaktik bedrivs professionsinriktad forskning som ämneslärarstudenterna kommer i
kontakt med.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom fördjupande matematikkurser och behandling av matematisk modellering i flera kurser
trots att inte alla bedömda självständiga arbeten bidrar till måluppfyllelse. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK visas en genomtänkt progression och tydliga exempel på hur
studenter examineras i att hantera olika vetenskapliga metoder – dels via problembaserat lärande,
dels via studentledda seminarier. Studenterna möter fördjupande perspektiv på vetenskapsteori.
Under första och andra året i inriktningen matematik behandlas forskningsmetodik och analys av
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empiriska undersökningar i lärsituationer i olika kurser. I årskurs 3 fördjupas kunskaperna inom
samhällsvetenskaplig forskning med fokus på etnografisk forskning. I flera av kurserna får studenterna
använda teoretiska begrepp för att analysera observerade lektioner i konkreta lärsituationer, vilket
stärker kunskapen om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De
självständiga arbetena har god kvalitet avseende detta mål och det samlade omdömet är att lärosätets
lärarutbildning ger studenterna goda möjligheter att nå målet som helhet. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Inom UVK beskriver lärosätet en progression som leder till att
studenterna uppnår målet. I vissa moment förväntas studenterna observera och diskutera med
verksamma lärare och får på så sätt möjligheter till reflektion över egna och andras erfarenheter. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med en progression genom flera namngivna kurser. Lärosätet
redovisar hur kursmål examineras genom att VFU-uppgifter följs upp i campusförlagda kurser,
exempelvis genom granskning av verksamma lärares praktik i förhållande till teorier om lärande. Ett
annat exempel handlar om att studenterna presenterar och diskuterar lösningar på olika problem,
vilket ger dem möjlighet att lära sig andra sätt att lösa matematikuppgifter av sina kamrater. Ett tredje
exempel redogör för hur studenterna prövar varandras lektionsplaneringar genom att växla mellan
roller som planerare, lärare och elever. Vidare visar de självständiga arbetena god måluppfyllelse och
bedömargruppen konstaterar att målet uppfylls genom förankring i kursmål, variation av
examinationsformer och koppling till det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser sammantaget
att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK är
måluppfyllelse kopplat till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och progressionen beskrivs på ett
tydligt sätt. Även vid de mer generella kurserna får studenterna övningar och uppgifter kopplade till
sina ämnesval. Dessa övningar kan innehålla observationer med tillhörande reflektioner. Kopplingen
mellan de verksamhetsförlagda och ämnesdidaktiska inslagen stärker metodikutvecklingen. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med en tydlig progression genom utbildningen. Didaktiken är
generellt kopplad till VFU:n, och därmed får studenterna goda möjligheter att pröva de teoretiska
kunskaperna i flera praktiska sammanhang och vice versa, så att praktiska erfarenheter kan stå som
grund för teoretisk förståelse. Både muntliga och skriftliga examinationsmoment ingår.
Bedömargruppen delar lärosätets uppfattning att progressionen säkerställs genom litteraturens och
uppgifternas karaktär, samt successivt ökad komplexitet och svårighetsgrad i kurserna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK främst inom programmets VFU-kurser, som alla är integrerade med
ämnesdidaktik eller UVK. Målet examineras genom handledarnas bedömning av utvecklingsarbetet,
klassrumsbesök, presentationer och rapporter med en progression som består av en ökad
självständighetsgrad i att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Att stimulera varje elevs
lärande finns som mål i en specialpedagogisk kurs där det också finns examinerande moment. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med tydlig koppling till VFU-kurserna och de didaktiska kurserna.
Studenterna får självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
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undervisning i både formella och informella lärandemiljöer. Vidare redovisas en specialpedagogisk
kurs som behandlar matematiksvårigheter. Lärosätet lyfter utmaningen med att nå de elever som är
högpresterande i matematik och visar att det finns inslag om detta i flera kurser, men ingen
obligatorisk litteratur. Det planerar man dock att införa. Vid intervjun fördjupades dessa resonemang,
och eftersom samarbetspartnern Stockholms universitet har forskning inom området finns det goda
förutsättningar för en positiv utveckling inom området. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Under målet så
redogörs hur särskild uppmärksamhet läggs på att diskutera utvecklingen av en etisk medvetenhet
enligt barnkonventionen. Hållbar utveckling knyts till det pedagogiska arbetet i två obligatoriska kurser.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur hela organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säkra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet visar exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. I inriktningen matematik finns kursen Undervisning och
bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap behandlar frågan ur ett mer ämnesspecifikt
perspektiv, där studenterna får läsa relevant litteratur för att analysera och värdera
undervisningssituationer ur ett jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som ett gott
exempel.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling framträder genom att det i organisationen finns upparbetade
kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete mellan olika aktörer. Programmet utvärderas varje år, och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följs kontinuerligt också upp med studenter. På kursnivå finns en
upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och uppföljning av kursvärderingar
med gott studentinflytande. Eftersom ansvaret för utbildningen är spritt över flera delar av lärosätet
anges det övergripande kvalitetssäkringssystemet ha stor betydelse. Våren 2018 analyserades
programmet och i självvärderingen lyfts fram utmaningar med ett distribuerat ansvar. Det står att de
olika skolorna vid lärosätet har programansvar, men att kurser ligger på institutionsnivå. Därmed krävs
ett systematiskt samarbete mellan flera aktörer för att adressera prioriterade kvalitetsfrågor.
Bedömargruppen rekommenderar att området följs upp av lärosätet och att man behandlar de
rapporterade svårigheterna. Som exempel beskrivs att de genomströmningsindikatorer som används
inte ger hela bilden utan endast gäller för en medianstudent. På lärosätet är man medvetna om denna
problematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet framkommer genom att det finns rutiner för studentinflytande och strukturer för
studenters medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang, där de kan ge synpunkter på sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
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användbar. Utbildningen utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan dock sker inte med det omgivande samhället. Lärosätet måste säkerställa att samtliga
studenter får en VFU-plats och dessutom möter en handledare med relevant ämneskombination.
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Linköpings universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4489

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk
arbetsordning för både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen
kan svara för den utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de
examensmål som avser UVK. Inom inriktningen matematik erbjuder lärosätet en utbildning som är
allsidig och väl integrerad när det gäller ämne, ämnesdidaktik och professionskunskap. Lärosätet
redovisar också en tydlig progression av lärandemål som utmynnar i att lärosätet säkerställer samtliga
examensmål som ingår i denna bedömning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnans utbildningsmiljö redovisar lärosätet tillfredsställande
professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till kvalificerad personal
som verkar i en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Av lärosätets självvärdering framgår att
lärarna har hög vetenskaplig kompetens i matematik och tillfredsställande vetenskaplig kompetens i
matematikdidaktik. En styrka hos de forskande lärarna i matematikdidaktik är att de bedriver
praktiknära forskning med tydlig relevans för yrkesutövningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
är uppfyllt eftersom utbildningens självständiga arbeten håller hög kvalitet. Detta kan kopplas till de
fördjupade ämneskunskaper och det vetenskapliga förhållningssätt som studenterna utvecklar under
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Inom UVK finns progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK och VFU
samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
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erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. Relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfyllt eftersom relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
behandlas återkommande inom inriktningen matematik, särskilt i den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen. Det stärks också av att utbildningen kopplas till flera praktiknära forskningsprojekt med
tydlig relevans för yrkesutövningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Dessa aspekter examineras på ett sådant sätt att målet uppnås. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier. Det finns en
god progression från det första självständiga arbetet, inriktat mot forskningskonsumtion, till det andra
självständiga arbetet, inriktat mot forskningsproduktion. Dessutom behandlas utveckling av
yrkesverksamheten explicit i utbildningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik Det finns progression mellan UVK,
VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning. Inom
inriktningen matematik finns en progression för det aktuella examensmålet med utgångspunkt i
lärandemål som är hämtade från samtliga kurser i ämnesdidaktik och ämnes-VFU. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
UVK-kurserna innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialpedagogik,
elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och dokumentation samt
kamratbedömningar. Det finns en väl genomtänkt integration av ämne, ämnesdidaktik och
professionskunskap. Detta ger goda förutsättningar för studenterna att utveckla de färdigheter och
förmågor som behövs i yrkesutövningen, speciellt att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs via lärandemål
för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
Lärosätet arbetar bl.a. med genomlysning av utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och
normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av undervisningen om jämställdhet. Det har
gjorts en genomlysning av kurserna i matematiklärarutbildningen när det gäller bemanning, val av
litteratur och innehåll i kurser. Analyserna visar att utbildningen bedrivs så att både mäns och kvinnors
erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
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jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Det sker uppföljning, åtgärder och återkoppling via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Det ämnesnära kvalitetsarbetet i
matematik utgår huvudsakligen från kursvärderingar, och resultaten och de vidtagna åtgärderna
redovisas till de studenter som läser kursen vid nästa tillfälle. Studenter erbjuds bland annat
vägledningssamtal, studentmentorer och individuella studieplaner som syftar till att synliggöra
studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Studiementorerna kan vara särskilda för matematik och det finns också ”pluggstugor” inom
matematik. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling
behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets
digitala utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Inom matematiklärarutbildningen finns därutöver också exempel på att studentinflytande
har lett till byte av litteratur och fler praktiska övningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom
matematiklärarutbildningen finns också praktiknära forskning och kursmentorer som samtidigt är
verksamma lärare på skolor. Matematikdidaktikerna samverkar även med lärare i kommunerna.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4484

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk
arbetsordning för både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen
kan svara för den utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de
examensmål som avser UVK. Inom inriktningen matematik erbjuder lärosätet en utbildning som är
allsidig och väl integrerad när det gäller ämne, ämnesdidaktik och professionskunskap. Lärosätet
redovisar också en tydlig progression av lärandemål som utmynnar i att lärosätet säkerställer samtliga
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examensmål som ingår i denna bedömning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnans utbildningsmiljö redovisar lärosätet tillfredsställande
professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till kvalificerad personal
som verkar i en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Av lärosätets självvärdering framgår att
lärarna har hög vetenskaplig kompetens i matematik och tillfredsställande vetenskaplig kompetens i
matematikdidaktik. En styrka hos de forskande lärarna i matematikdidaktik är att de bedriver
praktiknära forskning med tydlig relevans för yrkesutövningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
är uppfyllt eftersom utbildningens självständiga arbeten håller hög kvalitet. Detta kan kopplas till de
fördjupade ämneskunskaper och det vetenskapliga förhållningssätt som studenterna utvecklar under
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Inom UVK finns progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK och VFU
samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. Relationen mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet behandlas återkommande inom inriktningen matematik, särskilt i den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Det stärks också av att utbildningen kopplas till flera
praktiknära forskningsprojekt med tydlig relevans för yrkesutövningen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Dessa aspekter examineras inom UVK på ett sådant sätt att målet uppnås. Det
finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters
lärande och examination hänger ihop inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier Det finns en
god progression från det första självständiga arbetet, inriktat mot forskningskonsumtion, till det andra
självständiga arbetet, inriktat mot forskningsproduktion. Dessutom behandlas utveckling av
yrkesverksamheten explicit i utbildningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. Det finns progression mellan UVK,
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VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning. Inom
inriktningen matematik finns en progression för det aktuella examensmålet med utgångspunkt i
lärandemål som är hämtade från samtliga kurser i ämnesdidaktik och ämnes-VFU. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
UVK-kurserna innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialpedagogik,
elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och dokumentation samt
kamratbedömningar. Det finns en väl genomtänkt integration av ämne, ämnesdidaktik och
professionskunskap. Detta ger goda förutsättningar för studenterna att utveckla de färdigheter och
förmågor som behövs i yrkesutövningen, speciellt att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs via lärandemål
för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
Lärosätet arbetar bl.a. med genomlysning av utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och
normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av undervisningen om jämställdhet. Det har
gjorts en genomlysning av kurserna i matematiklärarutbildningen när det gäller bemanning, val av
litteratur och innehåll i kurser. Analyserna visar att utbildningen bedrivs så att både mäns och kvinnors
erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Det sker uppföljning, åtgärder och återkoppling via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Det ämnesnära kvalitetsarbetet i
matematik utgår huvudsakligen från kursvärderingar, och resultaten och de vidtagna åtgärderna
redovisas till de studenter som läser kursen vid nästa tillfälle. Studenter erbjuds bland annat
vägledningssamtal, studentmentorer och individuella studieplaner som syftar till att synliggöra
studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Studiementorerna kan vara särskilda för matematik och det finns också ”pluggstugor” inom
matematik. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling
behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Inom matematiklärarutbildningen finns därutöver också exempel på att studentinflytande

)

Ölk

BESLUT

168(360
)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

har lett till byte av litteratur och fler praktiska övningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom
matematiklärarutbildningen finns också praktiknära forskning och kursmentorer som samtidigt är
verksamma lärare på skolor. Matematikdidaktikerna samverkar även med lärare i kommunerna.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4497

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det framkommer en bred
kompetens i såväl inom UVK som för ämnet samhällskunskaps olika ämnesområden som i det
avseendet tydligt står i proportion till utbildningens volym och innehåll. Bedömargruppen anser
däremot att den professionsrelaterade kompetensen för inriktningen samhällskunskap har några
svagheter. Dessa svagheter gäller det låga antalet med lärarutbildning och skolerfarenhet, vilket
framgår av lärartabellen och självvärderingen
Med hänvisning till utbildningsmiljön redovisar lärosätet tillfredsställande professionsrelaterad,
vetenskaplig och pedagogisk kompetens för utbildningens UVK del. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. För inriktningen samhällskunskap
finns det lärare med aktuella egna forskningsexempel som relaterar till detta i sin undervisning, vilket
visar på ett adekvat samband mellan forskning och utbildning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Men otydlighet i hur väl den sammanhållna miljön är för ämnet samhällskunskap
ger en viss farhåga för att bredden och djupet i forskningen kan ha svårt att nå in i utbildningen i ett
långsiktigt perspektiv. Framför allt gäller detta att bedömargruppen inte ser var och hur forskningen
sätts i ett helhetsperspektiv i ämnet samhällskunskap. Sammantaget ser bedömargruppen
utbildningsmiljön som tillräckligt stark, men vill se en förstärkning av den specifika
professionsinriktningen gentemot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
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Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar i självvärderingen en genomtänkt idé för att de olika akademiska ämnena ska
knytas ihop till en helhet för ämnet samhällskunskap. När det gäller väsentligt fördjupade kunskaper
ser däremot bedömargruppen en del otydligheter. Otydligheterna gäller om kurserna 61–90
högskolepoäng ska ses som breddning eller fördjupning. För blivande gymnasielärare ser 91-–120
högskolepoäng olika ut beroende på om studenterna har ämneskombination med svenska eller inte.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att formulera en tydlig strategi för helhetssynen på bredd och
fördjupning i sina samhällskunskapskurser
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls genom progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. För inriktningen
samhällskunskap ser bedömargruppen en kontinuitet i undervisningen om vetenskapsteori och
forskningsmetoder, där sökande och analyserande av forskning och tillämpning av metoder sker flera
gånger. Den brist som bedömargruppen identifierar gäller en helhet för grundläggande
samhällsvetenskaplig metod. Det finns ingen metodkurs före Examensarbete 1. Bedömargruppen ser
en otydlighet i hur det säkerställs att studenterna inte bara får många olika delar av vetenskapsteori
och metodologi, utan att delarna även kan knytas till en samhällsvetenskaplig helhet.
Bedömargruppen riktar en uppmaning till lärosätet att utveckla och synliggöra en strategi för hur
helhetssynen på vetenskapsteori och metodologi ser ut och säkerställs
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb
och aktiviteter som stöder studenters lärande och examination hänger ihop inom ramen för UVK och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier.
Bedömargruppen menar att detta är särskilt framträdande i bedömningsgrundens formuleringar om
förmågan att förhålla sig kritisk och självständig till relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen
noterar att studenterna enligt självvärderingen tränas i detta på olika sätt, men saknar en starkare
helhetssyn som lärosätet uppmanas att utveckla.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression mellan
UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning.
Ämnesdidaktiska grundverktyg ges i kursen SH1, vilket gör att omfattningen av undervisningen i
bedömningsgrunden om didaktik och ämnesdidaktik därför till stor del finns enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen menar att utbildningen visar en svaghet i var och hur de didaktiska och
ämnesdidaktiska verktygen faktiskt får användas av studenterna. Framför allt efterlyser
bedömargruppen en utveckling av hur studenterna får möjlighet att använda ämnesdidaktiska
modeller för både planering och problematisering av sin egen undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls i olika UVK-kurser som innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Det finns i utbildningen inslag där konstruktiv kritik både ska
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ges och tas emot av studenterna. Bedömargruppen menar att de inslag som ingår i fältstudierna ger
möjlighet att se olika typer av undervisning och kan därmed öka förmågan att stimulera varje elevs
lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls via lärandemål för
exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
För jämställdhetsperspektivet arbetar lärosätet med bland annat genomlysning av utbildningsplaner,
kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av
undervisningen om jämställdhet. Lärosätet visar enligt bedömargruppen en medvetenhet om hur
universitetslärarnas eget beteende i klassrummet och representationen i litteraturen påverkar hur
jämställdhetsperspektivet kommuniceras och förankras hos studenterna. Den här bilden förstärks
också vid intervjuerna, där lärosätet kan beskriva och resonera om kursernas innehåll och lärarnas
agerande utifrån jämställdhetsperspektivet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Självvärderingen ger goda exempel
på uppföljning, som att uppföljning sker i lärarlaget och är grund för kursutveckling. Utvärderingar sker
både skriftligt och muntligt. Lärosätet visar också i självvärderingen hur återkoppling sker.
Förändringar tas upp i dialog med studenterna i både undervisningssituationer och ämnesråd.
Studenterna får också veta i början på en ny kurs vilka förändringar som skett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Den formella strukturen menar bedömargruppen är viktig, men lika viktigt är det att ge
möjligheter till en aktiv dialog direkt i kurserna, något som bedömargruppen bedömer att högskolan
gör på ett bra sätt
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med olika aktörer kopplade till studenternas
framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att utbildningen ska utveckla studenternas
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Utbyte med en specifik grundskola i Linköping och
kursmentorer är konkreta exempel på detta. Bedömargruppen menar att detta visar på relevant
samverkan med det omgivande samhället, men anser också att samverkan som har en specifik
koppling till ämnesinnehållet kan stärkas.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
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undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det framkommer en bred
kompetens i såväl inom UVK som för ämnet samhällskunskaps olika ämnesområden som i det
avseendet tydligt står i proportion till utbildningens volym och innehåll. Bedömargruppen anser
däremot att den professionsrelaterade kompetensen för inriktningen samhällskunskap har några
svagheter. Dessa svagheter gäller det låga antalet med lärarutbildning och skolerfarenhet, vilket
framgår av lärartabellen och självvärderingen
Med hänvisning till utbildningsmiljön redovisar lärosätet tillfredsställande professionsrelaterad,
vetenskaplig och pedagogisk kompetens för utbildningens UVK del. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. För inriktningen samhällskunskap
finns det lärare med aktuella egna forskningsexempel som relaterar till detta i sin undervisning, vilket
visar på ett adekvat samband mellan forskning och utbildning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Men otydlighet i hur väl den sammanhållna miljön är för ämnet samhällskunskap
ger en viss farhåga för att bredden och djupet i forskningen kan ha svårt att nå in i utbildningen i ett
långsiktigt perspektiv. Framför allt gäller detta att bedömargruppen inte ser var och hur forskningen
sätts i ett helhetsperspektiv i ämnet samhällskunskap. Sammantaget ser bedömargruppen
utbildningsmiljön som tillräckligt stark, men vill se en förstärkning av den specifika
professionsinriktningen gentemot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar i självvärderingen en genomtänkt idé för att de olika akademiska ämnena ska
knytas ihop till en helhet för ämnet samhällskunskap. När det gäller väsentligt fördjupade kunskaper
ser däremot bedömargruppen en del otydligheter. Otydligheterna gäller om kurserna 61–90
högskolepoäng ska ses som breddning eller fördjupning. För blivande gymnasielärare ser 91-–120
högskolepoäng olika ut beroende på om studenterna har ämneskombination med svenska eller inte.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att formulera en tydlig strategi för helhetssynen på bredd och
fördjupning i sina samhällskunskapskurser
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls genom progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. För inriktningen
samhällskunskap ser bedömargruppen en kontinuitet i undervisningen om vetenskapsteori och
forskningsmetoder, där sökande och analyserande av forskning och tillämpning av metoder sker flera
gånger. Den brist som bedömargruppen identifierar gäller en helhet för grundläggande
samhällsvetenskaplig metod. Det finns ingen metodkurs före Examensarbete 1. Bedömargruppen ser
en otydlighet i hur det säkerställs att studenterna inte bara får många olika delar av vetenskapsteori
och metodologi, utan att delarna även kan knytas till en samhällsvetenskaplig helhet.
Bedömargruppen riktar en uppmaning till lärosätet att utveckla och synliggöra en strategi för hur
helhetssynen på vetenskapsteori och metodologi ser ut och säkerställs
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb
och aktiviteter som stöder studenters lärande och examination hänger ihop inom ramen för UVK och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier.
Bedömargruppen menar att detta är särskilt framträdande i bedömningsgrundens formuleringar om
förmågan att förhålla sig kritisk och självständig till relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen
noterar att studenterna enligt självvärderingen tränas i detta på olika sätt, men saknar en starkare
helhetssyn som lärosätet uppmanas att utveckla.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression mellan
UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning.
Ämnesdidaktiska grundverktyg ges i kursen SH1, vilket gör att omfattningen av undervisningen i
bedömningsgrunden om didaktik och ämnesdidaktik därför till stor del finns enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen menar att utbildningen visar en svaghet i var och hur de didaktiska och
ämnesdidaktiska verktygen faktiskt får användas av studenterna. Framför allt efterlyser
bedömargruppen en utveckling av hur studenterna får möjlighet att använda ämnesdidaktiska
modeller för både planering och problematisering av sin egen undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls i olika UVK-kurser som innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Det finns i utbildningen inslag där konstruktiv kritik både ska
ges och tas emot av studenterna. Bedömargruppen menar att de inslag som ingår i fältstudierna ger
möjlighet att se olika typer av undervisning och kan därmed öka förmågan att stimulera varje elevs
lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls via lärandemål för
exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
För jämställdhetsperspektivet arbetar lärosätet med bland annat genomlysning av utbildningsplaner,
kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av
undervisningen om jämställdhet. Lärosätet visar enligt bedömargruppen en medvetenhet om hur
universitetslärarnas eget beteende i klassrummet och representationen i litteraturen påverkar hur
jämställdhetsperspektivet kommuniceras och förankras hos studenterna. Den här bilden förstärks
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också vid intervjuerna, där lärosätet kan beskriva och resonera om kursernas innehåll och lärarnas
agerande utifrån jämställdhetsperspektivet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Självvärderingen ger goda exempel
på uppföljning, som att uppföljning sker i lärarlaget och är grund för kursutveckling. Utvärderingar sker
både skriftligt och muntligt. Lärosätet visar också i självvärderingen hur återkoppling sker.
Förändringar tas upp i dialog med studenterna i både undervisningssituationer och ämnesråd.
Studenterna får också veta i början på en ny kurs vilka förändringar som skett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Den formella strukturen menar bedömargruppen är viktig, men lika viktigt är det att ge
möjligheter till en aktiv dialog direkt i kurserna, något som bedömargruppen bedömer att högskolan
gör på ett bra sätt
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med olika aktörer kopplade till studenternas
framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att utbildningen ska utveckla studenternas
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Utbyte med en specifik grundskola i Linköping och
kursmentorer är konkreta exempel på detta. Bedömargruppen menar att detta visar på relevant
samverkan med det omgivande samhället, men anser också att samverkan som har en specifik
koppling till ämnesinnehållet kan stärkas.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4478

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen kan svara för den
utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de examensmål som avser UVK.
För inriktningen svenska är personalen sårbar på kort sikt men bedömargruppen anser att lärosätet
kommer att ha den vetenskapliga, pedagogiska och professionsrelaterade kompetens som behövs,
när planerade nyrekryteringar är genomförda. Därför rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
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stöttar ämnet så att rekryteringarna kan fullföljas. Lärosätets kompetensinventerings- och
beställningssystem verkar se till att ämnet får tillräcklig kompetens när det gäller vetenskaplighet,
professionsanknytning och pedagogik.
Det finns en tillfredställande utbildningsmiljö. De åtta utbildningsvetenskapliga kärnkurserna kan
kopplas till olika forskningsområden och forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i utbildningen och
en nära koppling mellan utbildning och forskning. En annan styrka är den tydliga kopplingen till
professionen vilket sker genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare
och personal med ämneslärarexamen. En av lärosätets styrkor är ämnesdidaktiken, både i forskning
och i utbildning. Utvecklingsområden är att det saknas ämnesspecifik forskning, och man har en liten
andel docenter och professorer som undervisar. Lärosätet behöver också driva forskning som inriktad
mot årskurs 7–9 för att få en miljö som på ett konkret sätt är relevant för studenterna som siktar mot
att undervisa i detta spann.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Det finns en stark ämnesdidaktisk anknytning och en ambition att integrera utbildningens
olika delar, men de inledande kurserna präglas av en påfallande stoffträngsel. Bedömargruppen
menar att lärosätet behöver fundera på nivån och den stora bredden som ska omfattas, och man
måste hitta sätt för studenterna att fördjupa sina ämneskunskaper i svenska språket och
litteraturvetenskap. Lärosätets svaghet är alltså balansen mellan ämnesdidaktik och ämneskunskaper
och bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att se över strukturen för inriktningen mot
årskurs 7–9.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom det finns en
progression i innehåll och examinationer i UVK och VFU som relateras till studentens ämnesstudier
med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. För
svenskämnet framgår att dock att fördjupningen inte sker. Det finns lärandemål från alla delkurser som
stöttar vetenskaplighet men målet ska enligt lärosätet huvudsakligen komma till uttryck under de båda
kurserna som omfattar självständigt arbete. Arbetena brister när det gäller fördjupad kunskap om
vetenskapsteori eller kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet förstärker moment inom ämnet svenska som ger kunskap om
vetenskaplighet, ämnesteori och färdighet i att tillämpa både ämnesspecifika och generella
vetenskapliga metoder. Lärosätet säkerställer däremot den andra delen av målet, att visa kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
inriktningen svenska är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Professionsanknytning är en av lärosätets styrkor för inriktningen
svenska. Studenterna får successivt öva på att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera.
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De exempel på lärandeaktiviteter och examination som är kopplade till det aktuella lärandemålet
verkar, enligt bedömargruppen, hänga ihop på ett sätt som säkerställer måluppfyllelse. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för UVK och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i
relation till studenternas ämnesstudier.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet examineras både
inom ämnet och under VFU. Bedömargruppen ser lärosätets integrerade ämnesdidaktik som en
styrka, men menar att den kan behöva balanseras. Vissa ämneskunskaper är avsedda för att ge
studenterna djupare förståelse för ämnet, och allt varken kan eller bör omsättas i klassrumspraktik. På
lärosätet är man medvetna om detta och ger också studenterna ett visst stöd genom att låta dem
reflektera över vad som kan omsättas i praktiken. Bedömargruppen rekommenderar ändå lärosätet att
i högre grad se över hur man kommunicerar sätt att omsätta kunskaper i handling. Måluppfyllelse
säkerställs via progression mellan UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt
VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Olika UVK-kurser innehåller examinationer och stöd till kommande VFU när det gäller
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Eftersom även VFU och ämne är integrerat tar lärosätet upp
hur innehåll, lärandemål och examination i svenskämnet bidrar till måluppfyllelsen. Lärosätet visar hur
man kopplar lärandemål till detta examensmål, och det är tydligt att studenterna får övning i att
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten både
inom ämnet och under ämnes-VFU:n.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker via
lärandemål för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap,
specialpedagogik och genomförandet av bedömningsprocesser. Lärosätet menar att ämnet i grunden
utgår från att vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ska säkerställas under utbildningen.
Bedömargruppen anser att det framför allt är den sociala sidan av hållbarhet som berörs, och
rekommenderar lärosätet att se om man kan omfatta även andra aspekter av hållbarhet i större
utsträckning.
Jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i lärarutbildningen, och detta område är ett tydligt exempel
på att lärosätets samlade kompetens tas tillvara. Lärosätet arbetar med bland annat genomlysning av
utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt
upplägg av undervisningen om jämställdhet och jämställdhetsaspekter behandlas explicit i
föreläsningar och seminarier. Bedömargruppen rekommenderar att man inför lärandemål som på ett
tydligare sätt omfattar jämställdhet, för att stärka studenternas förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Lärosätet har därmed rutiner för
kvalitetsarbete på lärarutbildningen, vilka bedömargruppen uppfattar som tillräckliga, och resultat från
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kursvärderingar och annan uppföljning leder till åtgärder när det behövs. Samtidigt gör det nya
utvärderingsverktyget att fler intressenter kan få återkoppling. Lärosätets kvarvaro ger inte indikationer
på några oroväckande tendenser och det finns en organisation för att identifiera och stötta studenter i
svårigheter. Studenter erbjuds bland annat vägledningssamtal, studentmentorer och individuella som
syftar till att synliggöra studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att studenterna kan påverka utbildningens innehåll. De är representerade i
institutionsstyrelsen och på institutionsnivå, och därutöver finns en studeranderepresentant i alla
ämnesråden. Lärosätet har även diskussioner med studenter som har gått igenom inriktningens
samtliga kurser. De har bland annat lett till att man bytt ut kurslitteratur och gjort förändringar för att få
en tydligare kontinuitet i ämnet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevanta
samarbeten sker med det omgivande samhället genom exempelvis Läslyftet och skolverksmoduler
samt samverkan med skolor, men i självvärderingen identifieras också utvecklingsområden såsom
alumnverksamhet. Man vill också ha mer utbyte med bibliotek och lärare som inbjuds att föreläsa.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fullföljer sinaplaner för att få mer relevant samverkan.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4499

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen kan svara för den
utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de examensmål som avser UVK.
För inriktningen svenska är personalen sårbar på kort sikt men bedömargruppen anser att lärosätet
kommer att ha den vetenskapliga, pedagogiska och professionsrelaterade kompetens som behövs,
när planerade nyrekryteringar är genomförda. Därför rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
stöttar ämnet så att rekryteringarna kan fullföljas. Lärosätets kompetensinventerings- och
beställningssystem verkar se till att ämnet får tillräcklig kompetens när det gäller vetenskaplighet,
professionsanknytning och pedagogik.
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Det finns en tillfredställande utbildningsmiljö. De åtta utbildningsvetenskapliga kärnkurserna kan
kopplas till olika forskningsområden och forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i utbildningen och
en nära koppling mellan utbildning och forskning. En annan styrka är den tydliga kopplingen till
professionen vilket sker genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare
och personal med ämneslärarexamen. En av lärosätets styrkor är ämnesdidaktiken, både i forskning
och i utbildning. Utvecklingsområden är att det saknas ämnesspecifik forskning, och man har en liten
andel docenter och professorer som undervisar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns en väl genomförd progressionstanke och lärosätet strävar också efter att samverka
mer med UVK-kurser. De inledande kurserna på grundläggande nivå och fortsättningsnivå präglas
dock av en påfallande stoffträngsel, och bedömargruppen menar att lärosätet behöver fundera på
nivån och den stora bredden som ska omfattas. En av lärosätets styrkor är den ämnesdidaktiska
anknytningen och ambitionen att integrera utbildningens olika delar. Det framgår också att studenterna
fördjupar sig i sina ämnesstudier inom så såväl det litteraturvetenskapliga, som det
språkvetenskapliga och det ämnesdidaktiska området.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Sammantaget finns en progression i innehåll och examinationer i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns lärandemål från alla delkurser som
stöttar vetenskaplighet men enligt lärosätet ska målet huvudsakligen komma till uttryck under de båda
kurserna som omfattar självständigt arbete. Inför dessa arbeten har lärosätet infört obligatorisk läsning
som fokuserar på forskningsmetod och vetenskapsteori, vilket medför att studenterna får fördjupad
kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är tydligt att de
självständiga arbetena når måluppfyllelse och det framgår även tydligt att lärosätet säkerställer att
studenten visar kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Professionsanknytning är en av lärosätets styrkor för inriktningen
svenska. Studenterna får successivt öva på att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera.
De exempel på lärandeaktiviteter och examination som är kopplade till det aktuella lärandemålet
verkar, enligt bedömargruppen, hänga ihop på ett sätt som säkerställer måluppfyllelse. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för UVK och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i
relation till studenternas ämnesstudier.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet examineras både
inom ämnet och under VFU. Bedömargruppen ser lärosätets integrerade ämnesdidaktik som en
styrka, men menar att den kan behöva balanseras. Vissa ämneskunskaper är avsedda för att ge
studenterna djupare förståelse för ämnet, och allt varken kan eller bör omsättas i klassrumspraktik. På
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lärosätet är man medvetna om detta och ger också studenterna ett visst stöd genom att låta dem
reflektera över vad som kan omsättas i praktiken. Bedömargruppen rekommenderar ändå lärosätet att
i högre grad se över hur man kommunicerar sätt att omsätta kunskaper i handling. Måluppfyllelse
säkerställs via progression mellan UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt
VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Olika UVK-kurser innehåller examinationer och stöd till kommande VFU när det gäller
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Eftersom även VFU och ämne är integrerat tar lärosätet upp
hur innehåll, lärandemål och examination i svenskämnet bidrar till måluppfyllelsen. Lärosätet visar hur
man kopplar lärandemål till detta examensmål, och det är tydligt att studenterna får övning i att
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten både
inom ämnet och under ämnes-VFU:n.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker via
lärandemål för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap,
specialpedagogik och genomförandet av bedömningsprocesser. Lärosätet menar att ämnet i grunden
utgår från att vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ska säkerställas under utbildningen.
Bedömargruppen anser att det framför allt är den sociala sidan av hållbarhet som berörs, och
rekommenderar lärosätet att se om man kan omfatta även andra aspekter av hållbarhet i större
utsträckning.
Jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i lärarutbildningen, och detta område är ett tydligt exempel
på att lärosätets samlade kompetens tas tillvara. Lärosätet arbetar med bland annat genomlysning av
utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt
upplägg av undervisningen om jämställdhet och jämställdhetsaspekter behandlas explicit i
föreläsningar och seminarier. Bedömargruppen rekommenderar att man inför lärandemål som på ett
tydligare sätt omfattar jämställdhet, för att stärka studenternas förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Lärosätet har därmed rutiner för
kvalitetsarbete på lärarutbildningen, vilka bedömargruppen uppfattar som tillräckliga, och resultat från
kursvärderingar och annan uppföljning leder till åtgärder när det behövs. Samtidigt gör det nya
utvärderingsverktyget att fler intressenter kan få återkoppling. Lärosätets kvarvaro ger inte indikationer
på några oroväckande tendenser och det finns en organisation för att identifiera och stötta studenter i
svårigheter. Studenter erbjuds bland annat vägledningssamtal, studentmentorer och individuella som
syftar till att synliggöra studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att studenterna kan påverka utbildningens innehåll. De är representerade i
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institutionsstyrelsen och på institutionsnivå, och därutöver finns en studeranderepresentant i alla
ämnesråden. Lärosätet har även diskussioner med studenter som har gått igenom inriktningens
samtliga kurser. De har bland annat lett till att man bytt ut kurslitteratur och gjort förändringar för att få
en tydligare kontinuitet i ämnet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevanta
samarbeten sker med det omgivande samhället genom exempelvis Läslyftet och skolverksmoduler
samt samverkan med skolor, men i självvärderingen identifieras också utvecklingsområden såsom
alumnverksamhet. Man vill också ha mer utbyte med bibliotek och lärare som inbjuds att föreläsa.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fullföljer sinaplaner för att få mer relevant samverkan.

)

Ölk

BESLUT

180(360
)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Linnéuniversitetet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4566

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Även för inriktningen bild är den
professionsinriktade och pedagogiska kompetensen tillfredsställande, men att den konstnärliga
kompetensen på lektorsnivå är svag. Bedömargruppen ser att det finns ett behov av att stärka den
vetenskapliga kompetensen ytterligare genom rekrytering av en professor. Lärarna har möjlighet att ta
del av de flera forskningsmiljöer som erbjuds vid lärosätet.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde
att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. För inriktningen bild finns en
vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö och att verksamheten bedrivs så att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. De satsningar som gjorts, för att säkerställa
forskningskvalitet i bildlärarutbildningen genom att bekosta studier gentemot licentiat- och
doktorsexamen för lärare, har på ett betydande sätt förstärkt kopplingen mellan lärarutbildning och
forskarutbildning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och även VI-dagar (verksamhetsintegrerade
dagar) knyter an med högskoleförlagd utbildning och skapar en helhet för studenten. Det ger enligt
bedömargruppen en god professionsanknytning att teori och läraryrkets praktik kopplas samman på
detta sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet gällande om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete uppfylls. Innehållsdimensionen i bildlärarutbildningen har en ämnesmässig bredd
och ett djup såväl teoretiskt som praktiskt med hög relevans för bildämnet och det vidare
forskningsfältet visuell kultur och kan betraktas ett styrkeområde. Användandet av en workbook och
bedömningsmatris skapar förutsättningar för reflektion kring bildundervisning och fördjupad förståelse
av bedömning i bildämnet. Det framgår också tydligt att kunskaper i ämnet är kopplat till
yrkesutövningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Förutom vetenskapsteori innehåller
utbildningen ämnesdidaktik och läroplansteori samt aspekter på konstnärlig forskning. I utbildningens
kurser aktualiseras också metoder med särskild relevans för bildämnet, såsom bildanalys, fotoelicitering och andra visuella metoder som kan användas inom forskning på ämnesområdet. Den
gestaltande delen av det självständiga arbetet genomförs i tre faser: orienteringsfas,
idégenereringsfas samt realiseringsfas, vilket visar på en medvetenhet om arbetets möjligheter att
träna både vetenskapligt som konstnärligt gestaltande metoder. Inom UVK finns ett gott exempel på
hur kvantitativa metoder behandlas genom den enkätundersökning som studenterna utför. Det
framkommer inte dock tydligt hur kvantitativa forskningsmetoder tas upp i bildundervisningen och
kompletterar användningen av kvalitativa metoder, vilket därmed är ett utvecklingsområde.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Inom inriktningen bild används olika
vetenskapliga metoder för undersökande där har studenten därigenom bidrar till yrkesverksamheten
och kunskapsutvecklingen inom ämnet. Gestaltande arbete knyts till vetenskaplig grund och teori
bland annat genom att studenterna utifrån en workshop och undersökande av begreppen diskurs och
representation, ska identifiera en forskningsfråga som är relevant för professionen och sedan
producera en rapport av vetenskaplig karaktär med genomtänkt frågeställning, metod och disposition.
Underlagen visar att lärosätet har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna
upplever att dess olika delar ömsesidigt befruktar varandra. Ett utvecklingsområde är till exempel
studentens möjligheter att bidra till ämnets kunskapsutveckling genom en koppling mellan
självständigt arbete och VFU. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
Utbildningens lärandemål knyter an till examensmålet och progressionen över de olika kurserna är
tydligt. I ett exempel gällande ämnesdidaktik, framträder en komplex progression från en
ämnesdidaktisk grund till att olika perspektiv och vetenskapliga nivåer kan anläggas. Förutsättningar
för en didaktisk förankring i utbildningen anser därmed bedömargruppen överlag vara goda, framför
allt utifrån en tydlig koppling mellan teori och didaktik i utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Utbildningen utvecklar studentens förmåga att planera, genomföra undervisning, och
vilket kopplas till den pedagogiska verksamheten i skolan utifrån ett progressionsperspektiv i
studierna. Elevperspektivet blir synliggjort och problematiserat genom att bedömning och
betygssättning behandlas utifrån dokumentation av elevarbeten, vilket enligt bedömargruppen bland
annat borgar för att studierna behandlar hur läraren på bästa sätt stimulerar varje elevs lärande och
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utveckling. Momenten om betyg och bedömning i ämneskurserna, behöver dock förstärkas. I
förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en bred syn
på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av särskilt stöd.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv när det gäller UVK. Av intervjuerna framgår dock att hållbarhetsfrågorna ännu
inte har integrerats på ett tydligt sätt för inriktningen bild. Även om lärosätet har fokus på
hållbarhetsfrågorna finns det därmed utvecklingsmöjligheter inom bildlärarutbildningen.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet tas upp på flera sätt såväl i lärosätets policy, rekrytering, extern
kommunikation, kursplanearbetet som i bildämnets kursinnehåll, vilket borgar för att ett
jämställdhetsperspektiv levandegörs i den pedagogiska verksamheten. Lärandemål som berör
jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är förknippade med
traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs även i
examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. I bildämnet kopplas jämställdhet till en kritisk hållning och granskning av blick
i relation till kön, makt, etnicitet och mångfald och ingår som etablerade delar av arbetet med
forskningsområdet visuell kultur. Detta bekräftas i intervjuerna där flera exempel ges på uppgifter där
frågor kring kvinnligt och manligt eller andra aspekter av könsuttryck står i fokus utifrån ett kritiskt
perspektiv, vilket bedömargruppen särskilt noterar som en styrka i bildlärarutbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande. På kursnivå görs digitala
utvärderingar som sammanställs och kommenteras av kursansvarig, arkiveras och återkopplas till
studenterna. Lärosätet har exempelvis följt upp studentutvärderingar och arbetat aktivt med
svarsfrekvens på utvärderingar och med en studentbarometer, vilket enligt självvärderingen lyckats
väl, men arbetet med att få studentrepresentation i råd är en fortsatt utmaning för lärosätet.
Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av
kursvärderingar, enkäter, alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är
vidareutvecklingen av VFU-kurser med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av
utbildningen. Utvecklingsinsatser har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet
verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att
regelbundet analysera kvarvarostatistik och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via
Studieverkstaden, om studenterna har problem med akademiskt skrivande. Det finns både rutiner och
studentnära dialog exempelvis vid problem med att genomföra studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet bedöms som tillfredsställande. Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Genom studentrepresentation,
lärplattform, webbaserade utvärderingar och genom närhet mellan student och lärare kan studenten ta
en aktiv roll i att påverka utformningen av utbildningen. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och
fora, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Studenterna ger sina synpunkter i
den webbaserade utvärderingen som ingår efter varje kurs. Lärosätet har haft problem med låga
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svarsfrekvenser och avsätter därför numera kurstid för att genomföra kursutvärderingen.
Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en
ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen som helhet är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den utvecklar studentens
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker på olika sätt med det
omgivande samhället, inte minst i regionen. Detta sker exempelvis med konstinstitutioner, med andra
institutioner inom andra bildrelaterade kompetensområden och genom nätverksaktiviteter och så
kallade VI-dagar (verksamhetsintegrering), som förbereder studenternas samverkan med blivande
verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsintegreringen av utbildningen som sker i Kalmar är att
anse som ett gott exempel och att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom
verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare.
Bedömargruppen uppmuntrar även den fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i
utbildningen. Studenterna har liksom lärarna möjlighet till utlandsförlagda utbyten och
bedömargruppen vill uppmuntra fortsatt arbete för internationella samverkansprojekt.
Bedömargruppen vill även rekommendera lärosätet att tillse att det stödmaterial som tagits fram om
hur mångkultur kan knytas till ämnesdidaktiken, når samtliga lärare och utbildningar vid lärosätet.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4575

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med vetenskaplig, professionell och pedagogisk
kompetens och en stor andel av lärarna är fast anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större
andel professorer och docenter medverka inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket skulle
stärka kvaliteten ytterligare. Underlagen visar på en ändamålsenlig blandning av dels lärare med
vetenskaplig kompetens inom för utbildningen lämpliga områden och dels lärare med lärarexamen
samt erfarenhet av undervisning. Även inom ämnet är en stor andel av lärarna tillsvidareanställda och
lärosätet presenterar en genomtänkt strategi för kompetensförsörjning. Den ämnesdidaktiska
kompetensen vid lärosätet framstår som särskilt stark, bland annat genom kopplingen till
Ämnesdidaktiskt forum.
Det finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland
annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde att
ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. Den ämnesdidaktiska forskningen
inom idrott och hälsa som lyfts fram är professionsinriktad och flera av utbildningens lärare är
involverade i forskningen, vilket är en styrka. Bedömargruppen noterar att den ämnesmässiga
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verksamhet som inte avser ämnesdidaktik inte är lika framträdande som ämnesdidaktiken. Detta
framstår som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Underlagen visar att studenterna utvecklar såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas
huvudområde som väsentligt fördjupade ämneskunskaper inom vissa delar av detta område samt når
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det ämnesdidaktiska innehållet framstår
för bedömargruppen som särskilt starkt och samtliga självständiga arbeten har ett ämnesdidaktiskt
innehåll. I självvärderingen framhålls studenternas förmåga att didaktiskt omsätta ämnesinnehållet
samt peka på forskningens implikationer för undervisning i idrott och hälsa. Bedömargruppen menar
att det kan finnas behov av att emellanåt klargöra de specifika ämneskunskaperna och då avstå från
den omedelbara kopplingen mellan ämnet och ämnesdidaktiken.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Ett gott exempel på hur kvantitativa
metoder behandlas är den enkätundersökning som studenterna utför. Av lärosätets självvärdering
framgår att målet berörs i samtliga ämneskurser inom inriktningen idrott och hälsa. Exempel på
lärandemål följs upp av konkreta och illustrativa exempel på kursinnehåll och examinationer.
Kopplingen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen tydliggörs särskilt genom de självständiga arbetena. Bedömargruppen ser positivt på
det arbete med att säkerställa den vetenskapliga progressionen i ämnet som har initierats.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, som inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och i ämnet och ämnesdidaktiken. Ett tydligt exempel på
hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har
utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt
befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för
lärarutbildning och programrådet. Av självvärderingen framgår att målet berörs i flera av
ämneskurserna och i en kurs inom UVK. De exempel på lärandemål som tas upp i självvärderingen
följs upp av konkreta och illustrativa exempel på kursinnehåll och examinationer. De problem som
undersöks i de självständiga arbetena är adekvata i förhållande till målet och de diskuteras
genomgripande i förhållande till egna och andras erfarenheter samt i förhållande till tidigare forskning.
När det gäller möjligheterna att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnet och inom ämnesdidaktiken, uppfylls målet när det gäller
ämnesdidaktik men det är inte lika tydligt när det gäller ämnet. Kopplingen till VFU är central eftersom
kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten av utbildningen.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
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på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar där lärosätet arbetar med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar. Målet behandlas inom fyra av de fem
ämneskurserna i samtliga VFU-kurser och i en kurs inom UVK. I självvärderingen ges exempel på
lärandemål, undervisningsinnehåll, kursupplägg och examinationer vilka sammantagna på ett konkret
och övertygande sätt visar hur lärosätet säkerställer att studenterna når målet. Kopplingen till VFU är
central eftersom kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten
av utbildningen. Frågor om metodik uttrycks sällan explicit i ämneskursernas lärandemål och dessa
frågor behandlas främst i samband med VFU. Bedömargruppen vill framhålla betydelsen av att också
sådana lärandemål görs explicita även om lärosätet på ett trovärdigt sätt visar att studenterna når
målet i sin helhet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling och en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Målet behandlas enligt lärosätets självvärdering inom fyra av de fem ämneskurserna,
inom samtliga VFU-kurser och i en kurs inom UVK. Kopplingen till VFU är central eftersom
kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten. Lärosätet
presenterar på ett konkret och övertygande sätt exempel på lärandemål, undervisningsinnehåll och
kursupplägg samt examinationer vilka sammantagna visar hur lärosätet säkerställer att studenterna
når målet. Då självvärderingen särskilt framhåller ”elevers” möjligheter att delta och utvecklas, vill
bedömargruppen påminna om betydelsen av att även ”varje elevs” lärande uppmärksammas.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen och dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan är i fokus ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande, och bedömargruppen ser
positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden. I självvärderingen anger
lärosätet ett flertal strategier för att möjliggöra för studenter att inom inriktningen idrott och hälsa
genomföra utbildningen inom planerad studietid. Detta gäller alla studenter inklusive dem med någon
funktionsnedsättning. Specifikt för ämnesstudierna anges möjligheter till särskilt stöd och
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omexaminationer vid skador och sjukdom. Ett utvecklingsarbete pågår vid lärosätet för att öka
kunskapen om orsakerna till avvikelser vad gäller studenters kvarvaro.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och
informellt studentinflytande. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal
som fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet ger exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning
och arbetsliv. Ett särskilt gott exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i
Kalmar. Att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla
studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare. Bedömargruppen uppmuntrar den
fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen och ser en ytterligare
förstärkning av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde.
Studenterna kommer även i kontakt med arbetslivsfrågor i samband med ämneskurser,
verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och en pågående försöksverksamhet kring utökad
verksamhetsintegrering i vilken studenterna inom ramen för de ämnesdidaktiska delkurserna tillbringar
ett antal dagar per termin ute i skolverksamheterna. Utöver denna arbetslivsanknytning inom
utbildningen bedrivs såväl forsknings- som samverkansprojekt kring liknande frågor. Bedömargruppen
noterar att arbetet kring arbetsliv och samverkan bedrivs vid lärosätet utifrån ett studentcentrerat
perspektiv, vilket är en styrka.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4583

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
I den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Inom inriktningen matematik visar underlagen att
ämne och ämnesdidaktik är tillfredsställande, genom att lärosätet har en stabil lärarkår med god
ämnes- och professionskompetens. Lärosätet har flera professorer inom matematik och matematisk
statistik, och inom matematikdidaktik och matematik har utbildningen ett antal lektorer, varav flera
docenter, samt adjunkter.
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Det finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan en livaktig forskningsmiljö med en rad
centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap
och profession. Ett utvecklingsområde är att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens
olika delar. Inom inriktningen matematik präglar den goda kompetensen även utbildningsmiljön.
Forskande lärare undervisar på utbildningen och studenterna möter pågående forskning i
didaktikkurserna. Lärosätet arrangerar också seminarier om bland annat forskning, som studenterna
bjuds in till, och studenterna får återkommande arbeta med forskningslitteratur såsom
doktorsavhandlingar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom lärosätet bedriver forskning som är relevant för utbildningen och som studenterna får
ta del av. Ämneskurserna i matematik har en klar koppling till det centrala innehållet i
gymnasieskolans matematikkurser och ger den ämnesbredd och det ämnesdjup som en
gymnasielärare behöver.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga kopplingar mellan
vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom målet examineras och
behandlas inom båda dessa områden. Ett gott exempel på hur kvantitativa metoder behandlas är den
enkätundersökning som studenterna utför Det finns en progression genom utbildningen för både
ämnesstudier och vetenskapsteori. Studenterna får också ta del av forskningslitteratur i olika
aktiviteter som på ett rimligt sätt förbereder dem på att skriva självständiga arbeten. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Målet nås genom studier i UVK, inom den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU) och i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen
inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör utvärdering och effekter av kvalitets- och
resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har utmaningar med att organisera utbildningen så att
studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar
bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där
arbete redan bedrivs. Inom didaktikkurserna och inom själva matematiken ska studenterna reflektera
över andras lösningar och problem. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. Som ett positivt exempel på hur
lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de verksamhetsintegrerade
dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra professionsanknytningen i
utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga. Studenterna studerar
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matematik och matematikdidaktik separerat, men de olika delarna kopplas samman på olika sätt med
fokus på relevansen för det kommande yrket. Matematikinnehållet är relevant för det som studenterna
kommer att undervisa i som lärare, men det saknas delar om programmering, vilket lärosätet arbetar
med. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. I
förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en bred syn
på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av särskilt stöd.
Studenterna arbetar bland annat med att anpassa matematikuppgifter till elevers olika förutsättningar.
Moment som rör detta mål ingår också i kursplanerna för VFU och UVK. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar utformningen av utbildningen såväl som dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Inom inriktningen matematik tas jämställdhetsperspektivet upp i vissa kurser,
även om en del av det arbetet inte syns explicit. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande inom UVK, och bedömargruppen
ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande. Vid lärosätet finns organisationer för kvalitetsarbete för
ämneslärarexamen på programnivå och för ämneskurserna på institutionsnivå. Bedömargruppen
anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet bedöms som tillfredsställande inom UVK. Studenterna får möjlighet att ta en aktiv
roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Vid lärosätet finns
övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Det
finns möjligheter till studentrepresentation i styrelser, nämnder och råd samt vid prefektens
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beslutsmöten. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som
fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande inom UVK. Lärosätet ger exempel på många
väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Ett särskilt gott
exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka
professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som
lärosätet kan utveckla vidare. Bedömargruppen uppmuntrar den fortsätta utvecklingen av interkulturell
och digital kompetens i utbildningen, och ser en ytterligare förstärkning av samverkan med det
omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde. Inom inriktningen matematik finns
olika arrangemang, i samverkan med det omgivande samhället, för elever och allmänheten såsom
exempelvis mattefredag där studenterna fungerar som mentorer. Lärosätet har även nätverksträffar
mellan verksamma lärare och universitetslärare, där temat flera gånger varit digitalisering och
programmering.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4610

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare.
Inom inriktningen musik finns en mångsidig vetenskaplig kompetens, även om en svaghet är
avsaknaden av en professor i musikpedagogik vilket även gör att det inte finns forskarutbildning i
ämnet. Att förverkliga de planer på en gästprofessur i musikpedagogik och ett docentprogram för
lektorerna som finns vid lärosätet rekommenderas för att stärka den vetenskapliga kompetensen och
den vetenskapliga utbildningsmiljön. Att även stärka den konstnärliga kompetens som är kopplad till
musikämnet är ytterligare ett utvecklingsområde i utbildningen. Den professionsrelaterade
kompetensen bedöms som adekvat och det finns goda kopplingar till professionen genom de
undervisande lärarnas egen lärarbakgrund, samt genom samarbetsavtal med olika skolor vilket verkar
för en professionsnära lärarkår.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde
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att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar.
Det finns en vetenskaplig utbildningsmiljö och det bedrivs forskning som är relevant för
ämneslärarutbildningen i musik. För att stärka kompetensutveckling inom miljön och organiseringen av
forskning, samt för att ytterligare stärka relationen mellan forskning och utbildning, rekommenderar
bedömargruppen en uppbyggnad av forskarutbildning i musikpedagogik eller andra relevanta
satsningar i den vetenskapliga forskningsmiljön. Den professionsrelaterade miljön är väl utvecklad och
samarbetet mellan lärare förstärks med olika fora så som musikpedagogkollegium, högre seminarium
och centrum för ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Upplägget av utbildningen och de moment som beskrivs anser bedömargruppen visar en
tydlig progression som kan leda till fördjupade ämneskunskaper. Då utbildningen i hög grad är inriktad
mot populärmusik med där tillhörande instrumentuppsättning, menar bedömargruppen att det finns en
risk att utbildningen blir något smal. Ett utvecklingsområde för lärosätet är därför genrebredd. Enligt
självvärderingen nås den fördjupade insikten i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete till hög grad
genom självständiga arbeten. Utifrån analysen av de självständiga arbetena framkommer det dock att
det finns brister i studenters förmåga att visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. Bedömargruppen anser därför att målet inte uppfylls och säkerställs och
rekommenderar lärosätet att analysera om problemen i måluppfyllelse skulle kunna åtgärdas med väl
utvalda satsningar på personal.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet men inte inom inriktningen musik. Utifrån
de exempel som lärosätet ger anser bedömargruppen att studenterna får möjlighet att utveckla en
fördjupad kunskap i vetenskapsteori men att det saknas en tydlig metodkurs i utbildningen där
studenters möjligheter till att nå fördjupad kunskap i både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder
säkerställs. Även om lärosätet i praktiken verkar satsa mest på kvalitativa metoder, visar bedömningen
av självständiga arbeten även brister i studenters kunskaper i dessa. Bedömargruppen
rekommenderar satsningar på en kurs som speciellt behandlar kvalitativa och kvantitativa
analysmetoder samt förstärkning av den forskningsmetodiska handledningen av självständiga arbeten.
Bedömargruppen framhåller även vikten av att det bör finnas tydliga kopplingar mellan
vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom målet examineras och
behandlas inom båda dessa områden. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
och dess betydelse för yrkesutövningen behandlas på ett ändamålsenligt sätt i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, som inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Studenterna får
kontinuerligt och på varierade sätt möjlighet att arbeta med de färdigheter och förmågor målet
stipulerar. Alla de självständiga arbetena bedöms nå hög måluppfyllelse vilket även visar att
studenterna kan använda dessa färdigheter och förmågor i egna forskande sammanhang. Ett tydligt

)

Ölk

BESLUT

191(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

exempel på hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift
som berör utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har
utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt
befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för
lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
I både VFU-kurser och högskoleförlagda kurser utvecklar studenterna sin förmåga att tillämpa
didaktik, ämnesdidaktik och metodik. VFU-rapportens utformning i form av pedagogisk planering är ett
bra exempel på hur förmågan systematiskt kan säkerställas, liksom Skolkonsertprojektet där
studenters förmåga att använda lämplig didaktik examineras i ett mer konstnärligt sammanhang.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg där speciellt den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) intar en central ställning för måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg där speciellt den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) intar en central ställning för måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv och i undervisningen problematiseras även ”rockbandsnormen” ur ett genusoch jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att även fortsätta arbeta för en
jämnare könsfördelning i utbildningen på längre sikt.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och bedömargruppen ser positivt
på de åtgärder som lärosätet har vidtagit till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
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och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Studentperspektivet tas i beaktande genom studentrepresentation i formella organ och
genom studenters möjligheter att delta i utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande, till
exempel genom att studenterna kan påverka valet av kurslitteratur.
Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en
ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ger exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning
och arbetsliv. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fyller här en viktig funktion, men även
andra kursmoment, så som auskultationer, fältstudier och projekt, bidrar till en användbar utbildning
och en relevant samverkan. Ett särskilt gott exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen
som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering
för alla studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare.
Genom medverkan av externa aktörer i kurser ges utbildningen ytterligare en arbetslivsanknytning och
förbereder studenter för uppgifter i ett föränderligt arbetsliv. Ett gott exempel på samverkan är det
entreprenörskapsfrämjande projektet Make music matter som sker i samverkan mellan lärosätet och
aktörer inom musikbranschen. Bedömargruppen uppmuntrar till fortsatt utveckling av interkulturell och
digital kompetens i utbildningen.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4591

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med vetenskaplig, professionell och pedagogisk
kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en
större andel av professorer och docenter medverka inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket
skulle stärka kvaliteten ytterligare. Lärosätet redovisar konkreta planer för att säkra professionsinriktad
och vetenskaplig kompetens inom inriktningen på kort och lång sikt.
Det finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland
annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde att
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ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. Det finns en vetenskaplig miljö
som är relevant för samhällskunskapen, med ett nära samband mellan utbildning och forskning.
Lärosätet redovisar teoretisk fördjupning och forskning inom ämnesdidaktik som ett
utvecklingsområde, något som bedömargruppen instämmer i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet tillgodoser ämnets bredd med relevant innehåll från olika discipliner.
Värdinstitutionens forskningsinriktning ger studenterna möjlighet få fördjupade kunskaper och insikter i
relevant och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får direkt i starten på utbildningen öva i akademiskt
skrivande och läsande och utbildningen tar upp vetenskapsteori, källkritik, text- och idéanalys,
intervjuer, statistik och komparativa metoder. I kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik för
ämneslärare ska studenterna även problematisera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet i relation till den kommande yrkesutövningen. Studenterna examineras i både kvalitativ och
kvantitativ metod. En sammantagen bedömning av de granskade självständiga arbetena är att de
visar god ämnes- och yrkesrelevans samt god metodologisk medvetenhet. Studenten får möjlighet till
fördjupad kunskap i vetenskaplig teori och metod, både kvalitativ och kvantitativ, och om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Länken mellan ämne, den
utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen är ett utvecklingsområde.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i både UVK och inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. De självständiga arbeten från lärosätet som
granskats indikerar att målet uppfylls. Genom auskultation och kollegiala samtal ska studenten
reflektera över andras erfarenheter. Ämnet har hand om den första VFU-kursen under termin tre, ett
annat ämne har hand om den sista VFU-kursen. Lärosätet redovisar den nyutvecklade kursen
Undervisa i samhällskunskap, termin 10, där förmågan att utveckla yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen i ämnet och ämnesdidaktiken tränas och examineras. Examinationsuppgiften
går ut på att analysera kurs- och ämnesplaner i samhällskunskap med särskilt fokus på mänskliga
rättigheter. Kursen kommer sent i utbildningen och förutsätter gedigna ämneskunskaper, och har en
direkt koppling till bedömningsområdet. Bedömargruppen anser att de här förmågorna också bör
tränas tidigare i utbildningen även inom inriktningen samhällskunskap. Underlagen visar att lärosätet
har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar
ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel på
hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
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verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
Lärosätet har under läsåret 2018/19 stärkt de ämnesdidaktiska inslagen i utbildningen med
ämnesdidaktiska stråk och inslag. Detta redovisas även som ett pågående utvecklingsarbete för att
stärka praktiska och teoretiska inslag i utbildningen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Utbildningen möjliggör för studenterna att lära sig planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisningen samt den pedagogiska verksamheten i övrigt för att på bästa sätt stimulera varje elevs
lärande och utveckling. Detta examineras också på olika sätt, bland annat inom VFU. Länken mellan
ämne och VFU beskrivs som ett utvecklingsområde, där ämnet i dag har ansvar för den första VFUkursen. Bedömargruppen instämmer i beskrivningen och anser att länken mellan ämne och VFU bör
stärkas. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en
bred syn på varje elevs lärande och utveckling och en mer specifik syn på elever i behov av särskilt
stöd.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen ser
särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen och dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen anser att det här finns ett utvecklingsområde där studenten
får möjlighet visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten för inriktningen samhällskunskap.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande, och bedömargruppen ser
positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande. Exemplen visar också en handlingsberedskap för att utöver det
centrala kvalitetsarbetet göra förändringar i ämnet, när till exempel studenter har goda argument.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och
informellt studentinflytande. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal
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som fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna. Detta till trots
är bedömargruppens uppfattning, med grund i lärosätets redovisning, att studentinflytande är ett
utvecklingsområde när det gäller fungerande former och kanaler för ämneslärarstudenterna i
samhällskunskap, så att studenternas synpunkter tas upp och återkopplas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande. Lärosätet ger exempel på många väl
fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Ett särskilt gott
exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka
professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som
lärosätet kan utveckla vidare. För att möta förändringar i arbetslivet och i skolans villkor nämns
digitalisering och migration, flerspråkighet och mångkultur. Det finns inslag i undervisningen och
möten med inbjudna experter om dessa delar. Bedömargruppen uppmuntrar den fortsätta
utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen, och ser en ytterligare förstärkning
av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4598

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även
tillsvidareanställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter
medverka inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Även för inriktningen svenska är antalet
lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens
adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Lärargruppen framstår enligt bedömargruppen som stabil, med relevant kompetens och lång
erfarenhet av lärarutbildning.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. För inriktningen svenska har
lärosätet har en stark vetenskaplig miljö för utbildningen och verksamheten bedrivs så att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. Studenterna möter verksamma svensklärare i flera
kurser, vilket säkerställer att utbildningen är aktuell och förankrad i skolverksamheten. Både den
vetenskapliga miljön och utbildningsmiljön framstår som stabil, rik och välutvecklad. Ett
utvecklingsområde är dock att via programrådet ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan
utbildningens olika delar.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får både
breda och djupa ämneskunskaper. Kurser och examinationer har en genomtänkt progression och
examinationerna är även genomgående relevanta för professionen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Lärosätet beskriver hur man samordnar
ämnesstudierna med en UVK-kurs för att bredda och fördjupa studenternas vetenskapsteoretiska
kunnande, och man planerar att se över en fortbildningskurs för VFU-lärare som syftar till att
överbrygga gapet mellan teori och praktik. Bedömargruppen ser positivt på båda dessa
utvecklingsinsatser. I UVK finns ett gott exempel på hur kvantitativa metoder behandlas i och med den
enkätundersökning som studenterna utför, men för fördjupningen inom inriktningen svenska framgår
att lärosätet behöver lägga större fokus på kvantitativa metoder och examinationen av dem.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämne och ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Även ämneskurserna vid lärosätet ger
studenterna flera möjligheter att utveckla denna förmåga, och man säkerställer också måluppfyllelse
genom examination. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram lärosätets arbete med att föra tillbaka
studenternas resultat i de självständiga arbetena till yrkesverksamheten. Underlagen visar att lärosätet
har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar
ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Samtliga kurser har
specificerad ämnesdidaktisk litteratur och examinationer som är renodlat didaktiska. Det finns också
olika typer av examinationer som säkerställer att studenterna når målet.
Bedömargruppen uppskattar lärosätets utvecklingsarbete som innebär att man fördjupar samarbetet
med verksamma gymnasielärare för bättre ta tillvara och integrera deras metodiska kunnande i
ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Genom ämneskursernas utformning och upplägg kan studenterna utveckla förmågan att
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planera och utveckla svenskundervisning, och att anpassa svenskundervisningen till olika elevers
behov och förutsättningar. Lärosätet säkerställer genom olika typer av examinationer att studenterna
når detta examensmål.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Perspektivet behandlas också i ämnesstudierna, där studenterna blir
medvetna om perspektivet, och i VFU-kurserna där examensmålet prövas och examineras.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och lärosätet bedriver ett stort
och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för utbildningen i sin helhet och på kursnivå.
Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av
kursvärderingar, enkäter, alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är
vidareutvecklingen av VFU-kurser med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av
utbildningen. Utvecklingsinsatser har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet
verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att
regelbundet analysera kvarvarostatistik och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via
Studieverkstaden, om studenterna har problem med akademiskt skrivande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning. Studenterna får möjlighet att ta en
aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Vid lärosätet finns
övergripande rutiner och forum, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Som
en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en ytterligare
kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Svensklärarutbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och
utvecklar studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Lärosätet ger
exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
Ett utvecklingsområde är att även studenter med inriktningen svenska får del av
verksamhetsintegrering för att förstärka utbildningens professionsanknytning. Bedömargruppen
uppmuntrar den fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen, och ser en
ytterligare förstärkning av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett
utvecklingsområde. Samtidigt framgår att lärosätet redan arbetar för att utveckla samverkan på
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internationell nivå. Bedömargruppen anser därmed att det finns en väl utvecklad samverkan med
arbetslivet.
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Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Den samlade kompetensen hos personalen inom inriktningen dans bedöms däremot som inte
tillfredsställande på kort och lång sikt. Den vetenskapliga kompetensen är inte tillräcklig och behöver
förstärkas med fler disputerade lärare på vetenskaplig grund inom danspedagogik och dansdidaktik.
Den konstnärliga kompetensen bedöms däremot som god då det finns en professor i danspedagogik
på konstnärlig grund. Många lärare har visstidsanställningar eller är timanställda vilket
bedömargruppen menar gör utbildningen sårbar på lång sikt och rekommenderar lärosätet att se över
detta. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms som adekvat då de fyra visstidsanställda
adjunkterna har en lärarutbildning och två av dem en god koppling till gymnasieskolan.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK-del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen dans
finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är tillfredställande.
Den vetenskapliga miljön bedöms som bristande eftersom det inte bedrivs forskning med relevans för
danslärarutbildningen. Även kopplingen mellan forskning och utbildning blir därmed otydlig. Att
anställa fler disputerade för att möjliggöra en vetenskaplig miljö är ett viktigt utvecklingsområde. Den
konstnärliga och professionsinriktade miljön bedöms som tillfredsställande med många samarbeten
mellan olika inriktningar, kulturutövare och med välfungerande lokaler.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Danslärarutbildningen erbjuder bredd i praktiskt kunnande och djup, men det saknas
enligt bedömargruppen en tydlig fördjupning i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i utbildningen.
De självständiga arbeten som har granskats antyder även att vissa studenter har svårigheter med att
anknyta sitt forskningsarbete till aktuell forskning. Att utveckla och förstärka forskningsförankringen i
utbildningen är ett viktigt utvecklingsområde menar bedömargruppen, vilket även hänger samman
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med ett behov av att stärka den vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK finns en progression i kurserna länkat till frågan om
examinationsformer och examinationskrav framgår på ett tydligt sätt. Framför allt gäller detta hur
vetenskap och beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet
med kvalitativa och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Målet uppfylls däremot inte inom inriktningen
dans. Målet hanteras främst inom UVK, men det förekommer inslag även i ämnet. Att utöka inslagen
av forskningsmetoder och vetenskapsteori med anknytning till ämnet dans på avancerad nivå, samt
även tillföra adekvat vetenskaplig lärarkompetens ser bedömargruppen som ett viktigt
utvecklingsområde. De självständiga arbetena indikerar även att vissa studenter har svårigheter med
att använda teori och metod. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse
anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen dans är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Målet anses även vara tillfredsställande inom
inriktningen dans och lärosätet ger exempel på kurser och moment där målet behandlas i progression
och målet säkerställs även genom examination. Kreativa seminarieformer där studenter agerar så
kallade kritiska vänner ser bedömargruppen som en styrka i utbildningen. Ett utvecklingsområde är att
utveckla fler moment som behandlar relevant forskning då detta framstår som mindre väl utvecklat. De
självständiga arbetena ger även signaler om att studenterna behöver mer stöd i att knyta egna
forskningsresultat till tidigare forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena. För
inriktningen dans utvecklas färdigheter och förmågor inom VFU och inom ämneskurser. Detta sker i
progression, samt säkerställs genom examination. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen
de många samarbeten som lärosätet har med estetiska program i gymnasieskolor som lärosätet är
delaktigt i och som också bidrar till välfungerande VFU-placeringar.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Målet behandlas även i ämneskurser. Det finns en progression och målet säkerställs
även genom examination. Ett utvecklingsområde är hur varje elevs lärande och utveckling kommer in i
utbildningen. En styrka i utbildningen är det goda stöd studenterna får av sina lärare då de planerar
undervisning.
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Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019 för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. För inriktningen dans ger
lärosätet flera exempel på hur lärare och studenter tillsammans bidrar till att skapa en utbildning där
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras. Goda exempel är de work-shops som genomförts
med teman som till exempel dans och samtyckeskultur. Att fortsätta arbeta för en jämnare
könsrepresentation i utbildningen är något som bedömargruppen uppmuntrar lärosätet till.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Positivt är att studenterna
har lätt för att komma i kontakt med sina lärare och på så vis få stöttning vid behov.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Lärosätet
genomför även analyser av genomströmning och kvarvaro.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Studenterna deltar i programråd och
även i mer informella möten mellan lärare och studenter som medför att förbättringar i utbildningen
kan genomföras snabbt. Lärosätet genomför även alumnenkäter. Lärosätet ger exempel på hur
studenters åsikter har tagits omhand i utbildningen vilket lett till förändringar. Ett utvecklingsområde är
att se över hur studenternas dansträning kan underlättas då de läser sitt andraämne.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar inom UVK. Inom inriktningen dans ger lärosätet
exempel på flera aktiviteter som förbereder studenterna inför ett föränderligt arbetsliv utöver VFU.
Studenterna tränas exempelvis i att undervisa i olika skolformer och det anordnas ett öppet hus för
danselever där studenter medverkar. Lärosätet har även samarbeten med flera lokala aktörer och ett
gott exempel på detta är Dans i skolan-biennalerna där forskare, danslärare och danskonstnärer
medverkar.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4538

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Det finns god vetenskaplig kompetens bland lärarna som undervisar i matematik. De flesta även
professorerna, har endast 10 % av sin tid avsatt för kompetensutveckling och forskning men de är
ändå aktiva i forskning och med publicering. Bedömargruppen anser dock att det behövs en starkare
och bredare professionskompetens inom lärarlaget för att säkerställa att utbildningen är relevant och
förbereder studenterna för lärarens verklighet. Den matematikdidaktiska kompetensen behöver även
stärkas. Bedömargruppen menar därför att personalen inom inriktningen matematik inte är
tillfredsställande.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen anser
att den vetenskapliga kompetensen i dag är god i matematik men inte matematikdidaktik, och att det
finns ett samband mellan denna kompetens och utbildningens genomförande. Ett viktigt
utvecklingsområde är att stärka den professionsinriktade miljön och kompetensen bland lärarna,
eftersom man i dag har mycket få lärare med ämneslärarexamen och inga adjungerade adjunkter från
gymnasieskolan. Bedömargruppen menar därför att utbildningsmiljön inom inriktningen matematik
inte är tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
anses uppfyllt. Det matematiska innehållet omfattar kurser om modellering och programmering, och
det läses i huvudsak tillsammans med ingenjörsstudenter. Det matematiska innehållet framstår som
relevant för ämneslärare i matematik, i synnerhet nu när man lägger till inslag om klassisk geometri,
vilket saknats tidigare. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men inom inriktningen matematik så finns det svagheter
gällande hur man arbetar med relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Bedömargruppen anser dock sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Självvärderingen beskriver på ett acceptabelt sätt hur progressionen gentemot
examensmålet säkerställs inom UVK. Framför allt gäller detta hur vetenskap och beprövad erfarenhet
kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder
samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen
matematik. Lärosätet har ämnesdidaktiska kurser för att utveckla studenternas kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Detta framkommer i självvärderingen. Lärosätet har dock inte
visat hur man på ett tillfredsställande sätt arbetar med att studenten visar kunskap om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Målet behandlas i UVK framför allt i det avslutande
självständiga arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna
arbetet är en examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt och reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och
reflektera över teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i
samband med uppsatsskrivning. Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat anses vara inte tillfredsställande inom
inriktningen matematik. Enligt självvärderingen har den ämnesdidaktiska kursen inslag som går ut på
att utveckla studenternas förmåga att systematiskt tillvarata erfarenheter och relevanta
forskningsresultat. I underlaget framgår det att studenterna får möjlighet att utveckla förmågor i
förhållande till bedömningsgrunden, men det går inte in på djupet om hur fördjupad förmåga uppnås,
och uppvisar heller ingen tydlig progression. Lärosätet har valt att förlägga den del som handlar om att
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten till det självständiga arbetet, vilket bedömargruppen
tycker är positivt, men vi vill även rekommendera lärosätet att integrera aspekten i övriga kurser.
Lärosätet bör även överväga att införa en större variation i examinationsformerna. Eftersom bristerna
inom inriktningen matematik är omfattande och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en rad
svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
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allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena. Målet om att
tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik anses vara inte tillfredsställande inom
inriktningen matematik. De ämnesdidaktiska inslagen som beskrivs är matematiknära, vilket är
positivt. Bedömargruppen anser dock att studenterna behöver förberedas bättre inför VFU, med mer
praktiknära metodikinslag. Mycket väsentligt är också att VFU inkluderas i progressionen, för att
säkerställa att studenterna kan tillämpa ämnesdidaktiken när de planerar och genomför undervisning.
Dock anser bedömargruppen att lärosätet inte säkerställer på ett likvärdigt sätt genom examination att
studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera och genomföra undervisning, eftersom
lektionsbesök/eller inspelat material från VFU:n inte alltid ingår i bedömningen. Bedömargruppen har
inte heller funnit evidens på att lärosätet säkerställer måluppfyllelse på annat tillfredsställande sätt.
Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att
bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls dock inte inom inriktningen matematik. Enligt bedömargruppen är det
anmärkningsvärt att den ämnesanknutna VFU:n inte inkluderas i progressionen för att både utveckla
och examinera förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisning. Bedömargruppen anser att lärosätet inte säkerställer på ett likvärdigt sätt
genom examination att studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera och genomföra
undervisning, eftersom lektionsbesök eller inspelat material från VFU:n inte alltid ingår i bedömningen.
Bedömargruppen har inte heller funnit evidens på att lärosätet säkerställer måluppfyllelse på annat
tillfredsställande sätt. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. Jämställdhetsperspektivet
säkerställs inom inriktningen matematik. Det finns dock en mycket sned könsbalans i lärarlaget som
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undervisar ämneslärarstudenterna i matematik och matematikdidaktik, vilket är något som lärosätet
behöver beakta på allvar och finna strategier för. Vidare bör lärosätet arbeta mer aktivt för jämställhet i
studentgruppen, för att både attrahera och behålla studenter av båda kön. Ett konkret
utvecklingsområde är att säkerställa ett jämställt genomförande genom att inventera författarlistorna
för kurslitteraturen. I självvärderingen beskriver lärosätet sitt arbete för att säkra bättre könsbalans
bland studenterna genom att belysa att det finns en skillnad i intresse för matematik mellan kvinnor
och män, i stället för att beskriva vad man gör för att motverka den sneda rekryteringen av studenter.
Bedömargruppen ser detta som oroväckande och rekommenderar lärosätet att tydliggöra vilka
åtgärder man vidtar samt tydliggöra jämställdshetsperspektivet explicit i ämnes och/eller
ämnesdidaktiska kurserna.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Ett viktigt
utvecklingsområde är att säkerställa sammanhållning mellan utbildningens olika delar, i synnerhet
mellan ämnesdidaktik och UVK. Detta arbete bör involvera studenterna och deras perspektiv.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att tydliggöra vilka stödfunktioner som finns för inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Lärosätet genomför även
alumnenkäter. I inriktningen matematik pekar man på att studenterna svarar på kursutvärderingar och
får återkoppling på utfallet. Därtill har man diskussionsforum i Canvas där studenterna kan framföra
sina åsikter. Med en så liten grupp hamnar studenterna nära lärarna. I intervjuerna framkom också vid
flera tillfällen att lärarna i matematik och ämnesdidaktik tar till sig av studenternas åsikter. Det
framkommer t.ex. att man ändrat kursordning när det gäller ämneskombinationen matematik och fysik
samt hur VFU förhåller sig till helgdagar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
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är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar. Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartner,
men beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna
förberedda på förändringar i arbetslivet. En del av säkerställandet av bedömningsgrunden sker inom
ramen för de specifika ämnena. Positivt är att lärosätet samverkar med övningsskolor och att man
arbetar för att förbereda studenterna för ett föränderligt arbetsliv i både matematikkurser och
matematikdidaktiska kurser t.ex. inom diskret matematik, klassisk geometri och nu senast
programmering. Ett gott exempel inom inriktningen matematik är den kompetensutvecklingsdag för
lärare som också ingår i en ämnesdidaktisk kurs i utbildningen. Det framstår som ett utmärkt initiativ
för att få studenterna att samverka med verksamma lärare, till nytta för båda parter.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4543

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Den samlade kompetensen hos personalen inom inriktningen musik bedöms däremot som inte
tillfredsställande på kort och lång sikt. Den vetenskapliga kompetensen behöver förstärkas med fler
disputerade lärare och en professor på vetenskaplig grund inom musikpedagogik. Den
yrkesrelaterade, pedagogiska och konstnärliga kompetensen bedöms vara adekvat. Flera lärare är
anställda på konstnärlig grund och många har en lärarutbildning, vilket stärker den
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK-del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen musik
finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är tillfredställande.
Den vetenskapliga miljön bedöms som bristande eftersom det inte bedrivs forskning med relevans för
musiklärarutbildningen. Även kopplingen mellan forskning och utbildning blir därmed otydlig. För
närvarande finns inte några planer på att utveckla den musikpedagogiska forskningsmiljön, utan fokus
ligger på pedagogik och musikalisk gestaltning. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka
den vetenskapliga utbildningsmiljön, i synnerhet inom det musikpedagogiska området. Den
konstnärliga och professionsinriktade miljön bedöms däremot som tillfredsställande med många
samarbeten mellan olika inriktningar, kulturutövare och med välfungerande lokaler för musikutövning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Musiklärarutbildningen erbjuder en stor bredd i praktiskt kunnande, men det saknas
enligt bedömargruppen en fördjupning av teoretiska ämneskunskaper samt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. De självständiga arbeten som har granskats antyder även att vissa studenter har
svårigheter med att anknyta till aktuell forskning och att kunna omsätta sina ämneskunskaper i ett
forskningsarbete. Att utveckla och förstärka forskningsförankringen i utbildningen är ett viktigt
utvecklingsområde menar bedömargruppen, vilket även hänger samman med ett behov av att stärka
den vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet uppfylls inom UVK där progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav framgår på ett tydligt sätt. Framför allt gäller
detta hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv,
men arbetet med kvalitativa och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Målet uppfylls däremot inte
inom inriktningen musik. Eftersom målet bara hanteras inom UVK och i det självständiga arbetet finns
det inte en tillräckligt tydlig anknytning mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik å ena sidan och
ämnes- och ämnesdidaktiska studier å den andra. Med detta upplägg menar bedömargruppen att
utbildningen inte kan möjliggöra och säkerställa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, eller möjliggöra och säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper inom
vetenskapsteori och forskningsmetoder med koppling till musikämnet när examen utfärdas. Ett
utvecklingsområde är att införa moment som berör ovanstående områden i inriktningen musik. De
självständiga arbetena indikerar även att vissa studenter har svårigheter med att använda teori. Trots
att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna
inom inriktningen musik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Lärosätet ger exempel på kurser och moment där
målet behandlas i progression och målet säkerställs även genom examination. Kreativa
seminarieformer där studenter agerar så kallade kritiska vänner och ”skuggar” varandra under
övningsundervisning, ser bedömargruppen som en styrka i utbildningen. Ett utvecklingsområde är att
utveckla fler moment som behandlar relevant forskning. De självständiga arbetena ger även signaler
om att studenterna behöver mer stöd i att knyta egna forskningsresultat till tidigare forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena och färdigheter
och förmågor utvecklas inom VFU och inom ämneskurser. Målet examineras dels inom VFU och de
trepartssamtal, seminarier och skriftliga inlämningar som sker där, dels genom muntliga övningar och i
praktisk ensembleform i musikämneskurser. Hur musikämneskurser, VFU-kurser och UVK-kurser
kopplas ihop behöver förtydligas för studenterna för att de ska förstå utbildningen som en helhet. Detta
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ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i tre VFU-kurser med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Lärosätet ger exempel på musikämneskurser där förmågan tränas och det finns även en
tydlig progression i kurserna där studenterna mer och mer självständigt får planera, genomföra och
utvärdera undervisning. Ett utvecklingsområde är att stärka hur studenterna får möjlighet att utveckla
förmågan att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling i musiklärarutbildningen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019 för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. Lärosätet flera exempel på hur
jämställdhet berörs i ämneskurser. I beskrivningen av det utvecklingsarbete som ska inledas under
2019 framgår det att musikämnet ska införa examinerande moment kopplade till jämställdhet.
Bedömargruppen ser det som ett sätt att ytterligare stärka området i utbildningen.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Lärosätet
genomför även analyser av genomströmning och kvarvaro.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Studenterna deltar i programråd och
även i mer informella möten mellan lärare och studenter som medför att förbättringar i utbildningen
kan genomföras snabbt. Lärosätet genomför även alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen är användbar, men att den inte i tillräckligt hög grad utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det framkom varken i intervjuerna eller
självvärderingen hur lärosätet arbetar med detta i utbildningen, och bedömargruppen ser därför detta
som ett viktigt utvecklingsområde. Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartners, men
beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna
förberedda på förändringar i arbetslivet. De exempel på samverkan med det omgivande samhället
som lärosätet ger i självvärderingen och intervjuerna berör bara till liten del inriktningen musik. Att
skapa en ömsesidigt värdefull samverkan med det omgivande samhället ser bedömargruppen därför
som ett viktigt utvecklingsområde.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4548

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara Inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll för utbildningens UVK del. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad
personal och personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen
menar vidare att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8
doktorander som startar 2019. För undervisningsämnet samhällskunskap bedöms
bedömningsgrunden inte uppfylld. Underlagen visar att ämne och ämnesdidaktik inte är
tillfredsställande genom att lärargruppen visserligen innehåller vetenskapligt meriterad personal men
saknar personal med yrkeserfarenheter i form av egen lärarutbildning i samhällskunskap. Det framgår
inte heller om den disputerade personalen bedriver forskning av relevans för lärarutbildning, skola eller
skolämnet samhällskunskap. Den forskningsmiljö som presenteras borde på ett tydligare sätt ha
återförts till dess betydelse för undervisningen i samhällskunskap.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
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utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För undervisningsämnet
samhällskunskap bedöms utbildningsmiljön inte vara uppfylld eftersom bedömargruppen menar att det
är oklart hur nära sambandet mellan forskning och utbildning är. Det saknas också i underlagen
utvecklade resonemang om den yrkesinriktade miljön. Detta medför att bedömargruppen
sammantaget anser att det inte finns en för utbildningen relevant professionsinriktad miljö.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inte. I självvärderingen saknas en redovisning om hur examinationsformer används och
säkerställer att studenterna når examensmålet. Framför allt är det svårt att utifrån underlagen avgöra
progressionen (brett kunnande i förhållande till väsentligt fördjupade kunskaper) och fördjupad insikt i
forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK framgår på ett tydligt sätt progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav. Framför allt gäller detta hur vetenskap och
beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet med kvalitativa
och kvantitativa metoder kan bli tydligare. För inriktningen samhällskunskap genomför lärosätet
metodundervisning både på grund och avancerad nivå och bedömargruppen menar att lärosätet
därmed uppfyller kraven på fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Det saknas däremot text i självvärderingen om den del av lärandemålet som
handlar om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna arbetet är en
examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och
reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och reflektera över
teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i samband med
uppsatsskrivning. På lärosätet har det utarbetats en bedömningsmall för självständigt arbete inom
inriktningen samhällskunskap. Detta för att säkerställa att uppsatserna är ett viktigt instrument för att
uppfylla examensmålen. Det framgår däremot inte i text hur bedömningsmallen förhåller sig till
examensmålet. Det hade med fördel kunnat klargöras tydligare.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och ämnesdidaktik
återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder UVK-kurser
som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. Inom inriktningen samhällskunskap tränas studenterna i olika kurser på att
utforma lektionsplaneringar, hålla fiktiva föreläsningar, utforma uppgifter och bedömningar relaterat till
gymnasieskolans verksamhet, vilket gör att lärosätet visar medvetenhet om examensmålet. Samtidigt
hade bedömargruppen önskat ytterligare preciseringar och exemplifieringar i vissa delar av
självvärderingens text. Bedömargruppen saknar dessutom kommentarer om didaktik och den del av
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examensmålet som berör verksamhet i övrigt. I självvärderingen anger lärosätet ett intresse för hur
undervisningen kan läggas upp med hänsyn taget till olika elevers inlärningsstilar. Bedömargruppen
finner kommentaren intressant, och hade gärna sett exempel på hur det har genomförts.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. För inriktningen samhällskunskap sker det företrädesvis i VFU 2 och VFU 3. Lärosätet
beskriver hur dessa två VFU-kurser är organiserade med lärandemål och examinationer, som
utvärdering av lektioner och reflektioner kopplade till ämnesrelevant litteratur och trepartssamtal.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter.
Lärare i UVK-kurser deltar och engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras
att det finns skillnader mellan ämnen. Dessutom anger lärosätet en jämställdhetsambition i lärarnas
arbetssätt och ett arbete med att säkerställa både manliga och kvinnliga författare till kurslitteraturen.
Bedömargruppen menar att samtliga dessa insatser visar att lärosätet beaktar examensmålet om
jämställdhet. Ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Lärosätet nämner både
obligatoriska kursvärdringssystem, kollegialt arbete inom ämnesgrupper, programråd och
kursintroduktioner med återföring av synpunkter på utbildningen från den tidigare studentgruppen.
Detta exemplifieras med de självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna
gällande generiska förmågor såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom,
kreativitet, digital kompetens, kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till
samverkan. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid. Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom
planerad studietid genom en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell
student, deltagande aktör och självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i
processen att få studenten att ta eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek
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och skrivstöd.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några
kurser har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Lärosätet genomför även
alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartner, men beskriver inte på ett helt övertygande sätt
hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna förberedda på förändringar i arbetslivet.
Regional forskarskola, regionalt samverkansråd, övningsskoleprojekt och alumnverksamhet är några
exempel på samverkan.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4551

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). I lärargruppen finns både
vetenskapligt meriterad personal och personal med professionserfarenheter i form av egen
lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till
den forskarskola med 8 doktorander som startar 2019. Bedömargruppen menar även att lärarna är väl
försörjda med kompetens inom både ämne och ämnesdidaktik. Lärarna har egen lärarutbildning och
många är disputerade inom ämnesdidaktik och ämne. Det finns en mycket bra balans mellan
vetenskaplig kompetens och professionsinriktad kompetens, och de olika kompetenserna kompletterar
varandra.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning inom UVK. Lärosätet har
en aktiv och levande ämnesdidaktisk och ämnesteoretisk forskning, men även praxisnära
forskningsprojekt. Vidare finns en god samverkan med skolorna i regionen och kontakt med
gymnasielärare som föreläser i utbildningen. Lärosätet har en stark vetenskaplig miljö för
svensklärarutbildningen, och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning
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och utbildning. Även om det senare kan stärkas inom UVK.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Kurserna är integrerade mellan ämne och ämnesdidaktik, och det finns fördjupning i vissa
områden såsom litteraturvetenskaplig analys och textlingvistik. Den starka integreringstanken som
finns, mellan ämne och ämnesdidaktik, är enligt bedömargruppen ett gott exempel. Lärosätet fördjupar
också relevanta delar av ämnet i progression genom olika kurser i utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK framgår på ett tydligt sätt progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav. Framför allt gäller detta hur vetenskap och
beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet med kvalitativa
och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Däremot är det tydligt att utbildningen gör det möjligt för
studenterna att få kunskaper om svenskämnesdidaktisk teori och kvalitativa och kvantitativa metoder
samt om andra metoder, till exempel litteraturanalys, textanalys och analys av multimodala texter.
Bedömargruppen ser det som positivt att den vetenskapliga och teoretiska sidan av svenskämnets
didaktik synliggörs tydligt för studenterna genom en särskild kurs i forskningsmetoder och teorier för
svenskämnet och svenskämnesdidaktik. Lärosätet är noga med arbetet som omgärdar de
självständiga arbetena och ser till att studenterna har goda förutsättningar för att lyckas, och det är
tydligt att målet säkerställs även där. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Svenskämnets kurser vid lärosätet innehåller flera möjligheter att
utveckla förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera.
Det finns också många examinationer där ämne kopplas till ämnesdidaktisk forskning och
studenternas egen beprövade erfarenhet. Målet behandlas även i det avslutande självständiga arbetet
om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna arbetet är en
examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och
reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och reflektera över
teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i samband med
uppsatsskrivning. Progressionen under utbildningen framgår tydligt och bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och ämnesdidaktik
återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder UVK-kurser
som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. Högskoleförlagd utbildning i ämnesdidaktik och metodik förbereder för VFU,
som följs upp kontinuerligt och i progression efter varje VFU-period med loggböcker, uppgifter och
praxisseminarier utöver trepartssamtal. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel. Det leder
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bland annat till att det finns en stark koppling mellan VFU och ämnesinnehållet i kurserna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Att stimulera varje elevs lärande uppfylls i det stora hela genom att man kopplar samman
UVK-kursen i specialpedagogik och ämnes-VFU:n. När det gäller anpassningar till elevers olika behov
följs frågor om detta upp med seminarier på lärosätet. Lärosätet rekommenderas att synliggöra detta
mål tydligare i ämnet och ämnesdidaktiken, och att klargöra hur studenterna kan göra anpassningar i
praktiken till elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av språklig sårbarhet.
Sammantaget har dock lärosätet många modeller för examination och lärande, och det finns en tydlig
progression.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter.
Lärare i UVK-kurser deltar och engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras
att det finns skillnader mellan ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka
medvetenheten om jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. För
inriktningen svenska finns dock många goda exempel på lärandemål och även examinationer, där
studenten bland annat ska relatera till jämställdhet i sin egen professionsutveckling. Över huvud taget
finns det en stor medvetenhet om att jämställdhetsperspektivet ska beaktas på alla nivåer i
utbildningen, och enligt bedömargruppen är det rimligt att studenterna efter examen har förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Svarsfrekvensen på
kursvärderingarna är dock låg och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet har vidtagit flera olika
åtgärder för att öka den.
Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
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studietid. Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad
studietid genom en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student,
deltagande aktör och självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att
få studenten att ta eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd.
Lärosätet sammanställer statistik över genomströmningen och utvärderar detta. Exempelvis har man
identifierat flaskhalsar i utbildningen och olika sätt för lärare att stötta studenter som fastnat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Lärosätet arbetar för att studenterna ska vara aktiva, och de
finns representerade i programråd. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser har
även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Det framgår tydligt att lärargruppen står
nära studenterna, vilket resulterat i ett kursutvecklingsarbete som är en direkt följd av studenternas
synpunkter och utvärderingar. Bedömargruppen anser därmed att studenternas informella inflytande
fungerar väl. Lärosätet genomför även alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde inom UVK. I övrigt främjar utbildningen studentens beredskap för att möta
förändringar i arbetslivet, framför allt genom att lärosätet betonar vikten av studenternas
handlingskompetens och arbete med digitala presentationsformer. Vissa kurser har också fokus på
undervisning i mångfaldsperspektiv, vilket ytterligare ökar denna beredskap. Lärosätet redovisar ett
brett urval samarbetspartner, men beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter inom
UVK kan bidra till att göra studenterna förberedda på förändringar i arbetslivet. För svenska har
lärosätet utvecklade samarbeten med skolorna i regionen genom olika typer av samverkansprojekt.
Dock handlar det mest om skolsamverkan, mindre om andra institutioner såsom kulturinstitutioner och
föreningar, vilket kan utvecklas enligt bedömargruppen.
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4539

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen i Lund startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom lärarutbildning ha
samverkat med Högskolan i Kristianstad. När självvärderingen skrevs hade studenterna bara
genomgått 2 av 5 år. Bedömargruppen tolkar detta som en av orsakerna till att självvärderingen i stor
utsträckning består av svepande beskrivningar om vad som är viktigt och vad man har för ambitioner,
snarare än vad man gör, hur det ser ut i realiteten och hur det påverkar studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Lärosätet har byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö.
Det finns planer inom flera UVK-kurser som ska ge studenterna fördjupade kunskaper om
vetenskapsteori och forskningsmetoder samt utveckla förmågan att kritiskt och systematiskt tillvara
egna och andras erfarenheter. Den planen ser bedömargruppen som nödvändig för att utbildningen
ska säkerställa möjligheten till studenternas måluppfyllelse.
Det finns god kompetens och en aktiv forskningsverksamhet i matematik. I matematikdidaktik är
tillgången på kompetens sämre, för att inte säga otillräcklig. Varken i självvärderingen eller vid
intervjun framkom att det vid lärosätet idag finns något annat system för att säkra den
professionsrelaterade kompetensen inom inriktningen matematik i personalgruppen och i utbildningen.
För att få en aktiv och fungerande miljö anser bedömargruppen att lärosätet snarast behöver tillföra
mer ämnesdidaktisk kompetens, vilket lärosätet också planerar. Den brist i professionsinriktade
kompetensen, som beskrivs under bedömningsgrunden Personal, leder också till att en underkritisk
professionsinriktad miljö
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
När det gäller ämneskunskaper för yrkesutövningen läser ämneslärarna tillsammans med
kandidatstudenter, och innehållet framstår som gediget och genomtänkt. Lärosätet har bland annat
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gjort tillägg till kandidatstudenternas matematik om algebrans grunder, som även ämneslärarstudenter
behöver. Bedömargruppen ser lärosätet som ett gott exempel när det gäller att utforma en stark
samverkan mellan matematikämnet och matematikdidaktiken i utbildningen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande
men vill peka på att det finns behov att också explicit inkludera undervisning om välkända
analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte genomförts uppfattar bedömargruppen det som att
självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs som genomförts i samarbete med Högskolan i
Kristianstad, och att Lunds universitets planerade kurser har liknande innehåll och genomförande.
Relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och
utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är genomförd men lärosätet ska enligt
självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med Högskolan i Kristianstad vilken framstår
som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder
samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen
matematik. När det gäller målet visar självvärderingen att vetenskapsteori behandlas i samband med
diskussioner om matematikdidaktiska teorier i Matematik med ämnesdidaktik 2. Det framgår också att
forskningsmetodik så här långt inkluderat kvantitativa metoder i kursen Matematik med ämnesdidaktik
4. Av underlaget verkar det dock som att lärosätet behöver utveckla inslag som behandlar kvalitativa
forskningsmetoder och hantering av kvalitativa data, som ett led i att förbereda studenterna för
kommande självständiga arbeten. Eftersom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tydligt bidrar
till måluppfyllelse anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK. Lärosätet behandlar och planerar att behandla
didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i UVK-kurs 5, Bedömning
av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och UVK 8 där studenterna ska
planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller metodik ser lärosätet att det med
fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnes- och ämnesdidaktiska studier.
Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där studenten ska koppla
didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte studentens praktiska
förmåga att tillämpa didaktik ingår som en del i examinationen för detta mål. I underlagen framträdde
en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och ämnesdidaktikkurserna när det till
exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen. Bedömargruppen rekommenderar att
lärosätet ser över samordningen mellan UVK och ämnes- samt ämnesdidaktiska studier liksom
samordningen mellan UVK-kurser och VFU. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. I
självvärderingen finns egentligen inga beskrivningar av hur lärosätet arbetar inom den
ämnesdidaktiska delen med att utbilda studenterna i att ta till sig forskningsresultat. I självvärderingen
anger lärosätet att det självständiga arbetet kan bli ett sätt att examinera detta mål. För att studenterna
ska kunna producera självständiga arbeten av hög kvalitet behöver de dock, enligt bedömargruppen,
förberedas och bygga kompetens när det gäller att systematiskt tillvarata erfarenheter och data samt
att finna ett klokt sätt använda relevanta forskningsresultat. Bedömargruppens slutsats är att lärosätet
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snarast behöver utveckla inslag som förbereder studenterna för att bearbeta data och
forskningsresultat, så att de är förberedda för de självständiga arbetena och därefter kan nå detta mål.
Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att
bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK. Lärosätet
behandlar och planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och
arbetssätt, i UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna
UVK 7 och UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det
gäller metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom
ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom
VFU där studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en brist att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken i klassrummet ingår som en del i examinationen
för detta mål. I underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK och ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier liksom samordningen mellan UVK-kurser och VFU. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en
sekvens med matematikdidaktiska delkurser med relevant innehåll. Enligt intervjuerna inkluderar
dessa också bedömning. Dessa kunskaper kan studenterna sedan utveckla vidare och tillämpa inom
VFU-kurserna. Länken mellan matematikdidaktiken och VFU är i dag inte tydligt uttalad, troligen delvis
på grund av att VFU-kurserna ännu inte genomförts. Vidare ser bedömargruppen svagheter i
säkerställandet av progression inom didaktik och bedömning mellan matematikdidaktiken och UVK:n.
Bedömargruppen understryker att lärosätet behöver mer samordning mellan ämnen, ämnesdidaktik,
UVK och VFU, liksom programmets struktur och organisation samt studievägledning som nu finns vid
båda institutionerna. Lärosätet bör också säkerställa att den specialiserade kompetensen står för
undervisningen i ämneslärarprogrammets respektive del. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande är
delvis uppfyllt inom UVK. Lärosätet pekar i självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar
att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av
utbildningens inslag saknar dock konkretion och det ges inga exempel på vad man gör eller skall göra.
Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna ännu inte genomförts vid skrivandet av
självvärderingen. . Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när det gäller att genom
examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra undervisning, och anser att
det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning för att säkerställa
måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning att lärosätet behöver åtgärda detta, och att
de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att bedömningsgrunden ska kunna anses vara helt
uppfylld. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls inte inom inriktningen matematik. För målet anger lärosätet att man har moment
som ger studenten möjlighet att öva på att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning,
både individuellt och i grupp. Bedömargruppen betonar att lärosätet måste inkludera VFU ännu
tydligare i progressionen mot detta mål. I självvärderingen framkommer också att studenter som har
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matematik som förstaämne har sin första VFU först under termin 9, vilket bedömargruppen anser att
lärosätet omgående behöver omvärdera. När det gäller studenternas förberedelse för att på bästa sätt
stimulera varje elevs lärande behöver lärosätet finna vägar för att säkerställa måluppfyllelse. Man
behöver även säkerställa att de matematiklärarstudenter som har musik som huvudämne också får
rätt stöd och examineras av matematikkompetent personal. Bedömargruppen finner ingen evidens för
att lärosätet inom de matematiska och matematikdidaktiska kurserna förbereder studenterna för att på
bästa sätt stimulera varje elev, varken de med svårigheter eller de elever som behöver ytterligare
stimulans. Eftersom bristerna inom inriktningen matematik är omfattande och inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan finns en rad utvecklingsområden/svagheter anser bedömargruppen
att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt. Lärosätet har visat
att det finns planer för hur studenten skall utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givit inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Bedömargruppen anser att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande men att det finns utvecklingsområden. I
självvärderingen beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppens bedömning är att lärosäte har
förutsättningar att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen. I inriktningen matematik
finns det en arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Matematikcentrum, och
man har handlingsplaner för detta. Bedömargruppen anser att lärosätet snarast ska inventera
kurslitteraturen ur ett jämställdhetsperspektiv. En brist är att det inte finns evidens för att man inom de
matematikdidaktiska kurserna säkerställer att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Utbildningen kvalitetsarbete säkerställs genom ett programråd. Det finns fungerande processer för
kursutvärdering och återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Man har idag stort fokus på
att utveckla nya UVK-kurser och ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån
självvärderingen och intervjuerna är bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan
mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta
utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad tid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
När det gäller studentperspektiv anser bedömargruppen att det finns brister. Studenterna finns som
väntat representerade i råd och styrelser. De har också möjlighet att svara på en anonym kursenkät.
Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang och höja
svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå att
återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Processerna för hur
studenternas medverkan i kursutveckling säkerställs överlag bör utvecklas, framhåller
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bedömargruppen. Inom inriktningen matematik får studenterna ta en aktiv roll att utveckla
utbildningen. Vid varje kurs uppmuntras studenterna att utse kursombud. Vidare anges att studenterna
pratar direkt med lärarna, eftersom studentgruppen är så liten. Bedömargruppen anser att studenterna
har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Dock rekommenderar bedömargruppen lärosätet att utveckla rutiner som säkrar studentinflytandet,
t.ex. så att studenterna alltid har ett kursombud och inte bara uppmuntras att utse ett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Bedömargruppen rekommenderar dock
att lärosätet tydligt utvecklar hur man arbetar med ett föränderligt arbetsliv genom att inkorporera till
exempel hur man hanterar digitala verktyg, programmering eller flerspråkighet.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4544

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning vilket
säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två universitetslektorer.
Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade ämnen. Personalen
kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den professionsinriktade
kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har
erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög
utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning. 70 medarbetare är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses av
det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer.
Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av
att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
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studenterna gynnsamt vis.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls i utbildningen. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en medvetenhet
om hur utbildningens olika delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten erbjuds både djup
och bredd i utbildningen genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt
möjligheten att även välja musik som andraämne. Hur studenter får insikt i forsknings- och
utvecklingsarbete är ett utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger även exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som finns i
ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder som
behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att utbildningen
i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen om
att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK. Bedömningen av de självständiga
arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan realiseras i en forskningskontext.
Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar lärosätet att analysera de problem
som framkommit angående hur studenterna använder och reflekterar över relevant forskning i sina
självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och som
något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Didaktisk teori
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förekommer i kurser och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVK-kurserna
ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning
och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med frågor
om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll
och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för kurser har
formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga har
planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4554

Ifrågasatt
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grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom
lärarutbildning ha samverkat med Högskolan i Kristianstad. Knappat hälften av utbildningen har
genomförts när självvärderingen skrevs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Många av lärarna har ämneslärarexamen vilket stärker den professionsinriktade kompetensen inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Bedömargruppen anser att antalet lärare och deras
sammantagna vetenskapliga kompetens i litteraturvetenskap och språkvetenskap är adekvat, den
professionsrelaterade kompetensen bedöms vara svagare och den svenskämnesdidaktiska
kompetensen bedöms vara inte tillfredställande. Detta är lärosätet medvetet om och man arbetar på
olika sätt för att tillgodose kraven. Exempelvis håller lärosätet på att bygga upp en ämnesdidaktisk
forskningsmiljö med bland annat en planerad anställning av en professor i ämnesdidaktik.
Lärosätet har inom UVK byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö. För
inriktningen svenska finns en vetenskaplig miljö med ett nära samband mellan forskning och
utbildning, men den professionsinriktade miljön är svagare. Organisationen kring samverkan mellan
utbildningens olika delar, ämne, ämnesdidaktik, UVK och VFU, framstår som oklar. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningen inom Språk- och litteraturcentrum stärker den ämnesdidaktiska
kompetensen och att lärosätet rekryterar disputerade ämnesdidaktiker. Därtill föreslås att ett forum för
samarbete skapas för att säkra att utbildningen uppfattas som en helhet av studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Samtliga kurser i ämneslärarutbildningen i svenska är utformade specifikt för lärarstudenter,
vilket gör att de kan anpassas till yrkesutövandet och till didaktiska frågor. Programmets kurser
fokuserar på de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, och fördjupning sker genomgående
genom att disputerade lärare som är aktiva forskare, ofta med professorskompetens, undervisar och
fördjupar olika frågor. Bedömargruppen anser att studenterna med stor sannolikhet kommer att kunna
nå ”fördjupade kunskaper” i slutet av utbildningen. Innehållet i flera kurser i svenska språket och
litteraturvetenskap är tydligt, medan lärandemål, läraktiviteter och examination av kurserna behöver
tydliggöras ytterligare av lärosätet.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna inom UVK.
Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande men vill peka på att det finns behov att också
explicit inkludera undervisning om välkända analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte
genomförts uppfattar bedömargruppen det som att självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs
som genomförts i samarbete med Högskolan i Kristianstad, och att Lunds universitets planerade
kurser har liknande innehåll och genomförande. Relationen mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är
genomförd men lärosätet ska enligt självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med
Högskolan i Kristianstad vilken framstår som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. För
inriktningen svenska framgår dock inte hur relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen kommer att beaktas. Det beskrivs dock att
samordningen mellan UVK och ämnesföreträdarna ska stärkas, och bedömargruppen ser här ett
viktigt utvecklingsområde eftersom det ämnesspecifika avseende området teori och metod måste
beaktas och behandlas av ämnesspecialister. Studenterna förbereds inför det självständiga arbetet
genom olika svenskkurser, och lärosätet planerar för utformningen av handledning och examination,
som genomförs av disputerade ämnesspecialister. Bedömargruppen ser positivt på dessa
förberedelser självständiga arbetet. Trots vissa svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK
bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet har visat på en progressionsplan med början i UVK 1 och
framåt om hur detta mål ska uppfyllas och examineras. Detta framstår som rimligt för bedömargruppen
men gruppen anser att lärosätet snarast behöver utveckla mer konkreta planer för hur denna
fokusering ska realiseras. En ambition är att kursinnehåll generellt relateras till egna och andras
erfarenheter av VFU och yrkesverksamhet, något som lärosätet vill utveckla ytterligare.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet säkerställer att dessa planer och ambitioner blir
verklighet när kurserna ges. Bedömargruppen gör bedömningen att UVK genom sin utformning och
sitt genomförande kan skapa förutsättningar för måluppfyllelse, men kopplingen till svenskämnet
framgår inte. I UVK ingår ämnesdidaktiska inslag som inte svenskämnesdidaktiker ansvarar för. Detta
kan leda till att ämnesdidaktiken i svenska får ett otydligt innehåll för studenterna eftersom flera parter
är involverade utan att ha kontakt eller samarbete med varandra. Dessutom äventyras i vissa delar
anknytningen till den svenskämnesdidaktiska forskningen, liksom kopplingen mellan ämnet och
ämnesdidaktiken. I andra delar av självvärderingen redogör man dock för hur teoretiska studier i
svenska genomgående kopplas till konkreta undervisningssituationer där planering, genomförande
och utvärdering ingår. Inga självständiga arbeten har ännu skrivits, men i planerna ingår moment som
rör detta mål. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter
och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock blir progressionen otydlig till följd av
svenskämnesdidaktikens relation till UVK. Det finns flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs och bedömargruppen understryker vikten av att lärosätet
säkerställer att den specialiserade kompetensen också står för undervisningen i
ämneslärarprogrammets respektive del.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet behandlar och
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planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i
UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och
UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller
metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnesoch ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där
studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken ingår som en del i examinationen för detta mål. I
underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK, ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier och VFU. Lärosätet gör varje termin en avvägning mellan ämneskunskaper
och ämnesdidaktik. Svenskkurserna utformas för att studenterna ska möta situationer som kan
överföras, med lämplig anpassning, till en tänkt undervisningssituation och bli underlag för didaktisk
reflektion. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt hålla både ämnesdidaktik och metodik levande
under utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet pekar i
självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av utbildningens inslag saknar dock konkretion och
det ges inga exempel på vad man gör eller ska göra. Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna
ännu inte genomförts vid skrivandet av självvärderingen. Examensmålet behandlas huvudsakligen
inom UVK men för inriktningen svenska ges ämnesrelaterade exempel som bidrar till måluppfyllelse
när utbildningen är fullt utbyggd. Frågor av betydelse för varje elevs lärande berörs i olika kurser, till
exempel i sociolingvistik. Bedömargruppen menar att de utvecklingsområden som lärosätet identifierar
är viktiga för ämneslärarutbildningen i svenska. Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när
det gäller att genom examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra
undervisning, och anser att det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning
för att säkerställa måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet behöver
åtgärda detta, och att de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att utbildningen ska kunna anses
säkerställa måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet har visat att
det finns planer för hur studenten ska utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givits inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Inom UVK beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet ingår i olika
svenskkurser, men det framgår inte hur det behandlas eftersom inga lärandemål, läraktiviteter eller
former för examination anges. Inte heller är det synligt i tydliga kursmål. Bedömargruppen vill här
betona vikten av att jämställdhetsperspektivet synliggörs i kursmålen för att det inte ska bli beroende
av vilken lärare som har kursen. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet att beaktar ett
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jämställdhetsperspektiv i utbildningen men lärosätet rekommenderas att behandla perspektivet
tydligare i de olika svenskkurserna.
Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs systematiskt upp, men
åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Att kvalitetsarbete sker i utbildningen säkerställs
genom ett programråd. Det finns fungerande processer på programnivå för kursutvärdering och
återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Men för bedömargruppen är det oklart hur
lärosätet genomför åtgärder och återkopplar resultat av genomförda åtgärder till studenterna och
relevanta intressenter för svensklärarutbildningen. Lärosätet gör helkursutvärderingar i enlighet med
lärosätets riktlinjer, men på grund av en låg svarsfrekvens ger de inte den förväntade informationen.
Kommande kursvärderingar kommer därför att inledas med en diskussion om kursmomenten, följd av
en skriftlig utvärdering. Utvärderingar på delkursnivå ger mer omfattande information, och leder till att
man identifierar fler utvecklingsområden. Man har idag stort fokus på att utveckla nya UVK-kurser och
ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån självvärderingen och intervjuerna är
bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU
som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Examinationsresultat
följs upp och för de studenter som är i behov av det sätts olika stödjande åtgärder in. En del studenter
avbryter sin utbildning tidigt, ofta efter de två första delkurserna. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att undersöka orsakerna till dessa avbrott.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller inte studentperspektivet på ett tillfredsställande sätt. Studenterna finns som väntat
representerade i råd och styrelser. Det finns studeranderepresentation när det gäller att fastställa
kursplaner/litteraturlistor och lärosätet genomföra olika typer av kursvärderingar, både inom och efter
kurser. Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang
och höja svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå
att återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Studenterna har
formella möjligheter att påverka men ett forum där studenterna kan påverka svensklärarutbildningen
specifikt vore önskvärt. Lärosätet beaktar dock de synpunkter på framtida kurser som studenterna
framför i kursutvärderingar. Bedömargruppen anser att det vore rimligt att studentperspektivet
beaktades mer speciellt i uppbyggnadsskedet av svensklärarutbildningen, och att man i högre grad
beaktar studentperspektivet i de svenskkurser som redan ges. Processerna för hur studenternas
medverkan i kursutveckling säkerställs överlag, bör utvecklas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Samverkan sker med övriga
lärarutbildningar, Lärosäten Syd och i internationella nätverk, liksom med yrkesverksamma lärare
genom föreläsningar för studenter, gemensamma seminarieserier och workshoppar. Ämnesstudierna
kopplas till skolans verksamhet och till läroplaner, och exempelvis kurser i sociolingvistik behandlar
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frågor om etnicitet, genus och klass, vilket är viktigt med tanke på de heterogena klassrum som
studenterna kommer att möta. Dessutom samarbetar man med bibliotek. Bedömargruppen vill dock
betona att perspektivet är viktigt att hålla levande både i utbildningen i stort och i ämnena.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4552

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom
lärarutbildning ha samverkat med Högskolan i Kristianstad. Knappat hälften av utbildningen har
genomförts när självvärderingen skrevs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Många av lärarna har ämneslärarexamen vilket stärker den professionsinriktade kompetensen inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Bedömargruppen anser att antalet lärare och deras
sammantagna vetenskapliga kompetens i litteraturvetenskap och språkvetenskap är adekvat, den
professionsrelaterade kompetensen bedöms vara svagare och den svenskämnesdidaktiska
kompetensen bedöms vara inte tillfredställande. Detta är lärosätet medvetet om och man arbetar på
olika sätt för att tillgodose kraven. Exempelvis håller lärosätet på att bygga upp en ämnesdidaktisk
forskningsmiljö med bland annat en planerad anställning av en professor i ämnesdidaktik.
Lärosätet har inom UVK byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö. För
inriktningen svenska finns en vetenskaplig miljö med ett nära samband mellan forskning och
utbildning, men den professionsinriktade miljön är svagare. Organisationen kring samverkan mellan
utbildningens olika delar, ämne, ämnesdidaktik, UVK och VFU, framstår som oklar. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningen inom Språk- och litteraturcentrum stärker den ämnesdidaktiska
kompetensen och att lärosätet rekryterar disputerade ämnesdidaktiker. Därtill föreslås att ett forum för
samarbete skapas för att säkra att utbildningen uppfattas som en helhet av studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Samtliga kurser i ämneslärarutbildningen i svenska är utformade specifikt för lärarstudenter,
vilket gör att de kan anpassas till yrkesutövandet och till didaktiska frågor. Programmets kurser
fokuserar på de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, och fördjupning sker genomgående
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genom att disputerade lärare som är aktiva forskare, ofta med professorskompetens, undervisar och
fördjupar olika frågor. Bedömargruppen anser att studenterna med stor sannolikhet kommer att kunna
nå ”väsentligt fördjupade kunskaper” i slutet av utbildningen. Innehållet i flera kurser i svenska språket
och litteraturvetenskap är tydligt, medan lärandemål, läraktiviteter och examination av kurserna
behöver tydliggöras ytterligare av lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna inom UVK.
Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande men vill peka på att det finns behov att också
explicit inkludera undervisning om välkända analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte
genomförts uppfattar bedömargruppen det som att självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs
som genomförts i samarbete med Högskolan i Kristianstad, och att Lunds universitets planerade
kurser har liknande innehåll och genomförande. Relationen mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är
genomförd men lärosätet ska enligt självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med
Högskolan i Kristianstad vilken framstår som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. För
inriktningen svenska framgår dock inte hur relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen kommer att beaktas. Det beskrivs dock att
samordningen mellan UVK och ämnesföreträdarna ska stärkas, och bedömargruppen ser här ett
viktigt utvecklingsområde eftersom det ämnesspecifika avseende området teori och metod måste
beaktas och behandlas av ämnesspecialister. Studenterna förbereds inför det självständiga arbetet
genom olika svenskkurser, och lärosätet planerar för utformningen av handledning och examination,
som genomförs av disputerade ämnesspecialister. Bedömargruppen ser positivt på dessa
förberedelser självständiga arbetet. Trots vissa svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK
bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet har visat på en progressionsplan med början i UVK 1 och
framåt om hur detta mål ska uppfyllas och examineras. Detta framstår som rimligt för bedömargruppen
men gruppen anser att lärosätet snarast behöver utveckla mer konkreta planer för hur denna
fokusering ska realiseras. En ambition är att kursinnehåll generellt relateras till egna och andras
erfarenheter av VFU och yrkesverksamhet, något som lärosätet vill utveckla ytterligare.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet säkerställer att dessa planer och ambitioner blir
verklighet när kurserna ges. Bedömargruppen gör bedömningen att UVK genom sin utformning och
sitt genomförande kan skapa förutsättningar för måluppfyllelse, men kopplingen till svenskämnet
framgår inte. I UVK ingår ämnesdidaktiska inslag som inte svenskämnesdidaktiker ansvarar för. Detta
kan leda till att ämnesdidaktiken i svenska får ett otydligt innehåll för studenterna eftersom flera parter
är involverade utan att ha kontakt eller samarbete med varandra. Dessutom äventyras i vissa delar
anknytningen till den svenskämnesdidaktiska forskningen, liksom kopplingen mellan ämnet och
ämnesdidaktiken. I andra delar av självvärderingen redogör man dock för hur teoretiska studier i
svenska genomgående kopplas till konkreta undervisningssituationer där planering, genomförande
och utvärdering ingår. Inga självständiga arbeten har ännu skrivits, men i planerna ingår moment som
rör detta mål. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter
och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock blir progressionen otydlig till följd av
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svenskämnesdidaktikens relation till UVK. Det finns flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs och bedömargruppen understryker vikten av att lärosätet
säkerställer att den specialiserade kompetensen också står för undervisningen i
ämneslärarprogrammets respektive del.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet behandlar och
planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i
UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och
UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller
metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnesoch ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där
studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken ingår som en del i examinationen för detta mål. I
underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK, ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier och VFU. Lärosätet gör varje termin en avvägning mellan ämneskunskaper
och ämnesdidaktik. Svenskkurserna utformas för att studenterna ska möta situationer som kan
överföras, med lämplig anpassning, till en tänkt undervisningssituation och bli underlag för didaktisk
reflektion. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt hålla både ämnesdidaktik och metodik levande
under utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet pekar i
självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av utbildningens inslag saknar dock konkretion och
det ges inga exempel på vad man gör eller ska göra. Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna
ännu inte genomförts vid skrivandet av självvärderingen. Examensmålet behandlas huvudsakligen
inom UVK men för inriktningen svenska ges ämnesrelaterade exempel som bidrar till måluppfyllelse
när utbildningen är fullt utbyggd. Frågor av betydelse för varje elevs lärande berörs i olika kurser, till
exempel i sociolingvistik. Bedömargruppen menar att de utvecklingsområden som lärosätet identifierar
är viktiga för ämneslärarutbildningen i svenska. Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när
det gäller att genom examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra
undervisning, och anser att det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning
för att säkerställa måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet behöver
åtgärda detta, och att de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att utbildningen ska kunna anses
säkerställa måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet har visat att
det finns planer för hur studenten ska utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givits inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Inom UVK beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
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bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet ingår i olika
svenskkurser, men det framgår inte hur det behandlas eftersom inga lärandemål, läraktiviteter eller
former för examination anges. Inte heller är det synligt i tydliga kursmål. Bedömargruppen vill här
betona vikten av att jämställdhetsperspektivet synliggörs i kursmålen för att det inte ska bli beroende
av vilken lärare som har kursen. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet att beaktar ett
jämställdhetsperspektiv i utbildningen men lärosätet rekommenderas att behandla perspektivet
tydligare i de olika svenskkurserna.
Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs systematiskt upp, men
åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Att kvalitetsarbete sker i utbildningen säkerställs
genom ett programråd. Det finns fungerande processer på programnivå för kursutvärdering och
återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Men för bedömargruppen är det oklart hur
lärosätet genomför åtgärder och återkopplar resultat av genomförda åtgärder till studenterna och
relevanta intressenter för svensklärarutbildningen. Lärosätet gör helkursutvärderingar i enlighet med
lärosätets riktlinjer, men på grund av en låg svarsfrekvens ger de inte den förväntade informationen.
Kommande kursvärderingar kommer därför att inledas med en diskussion om kursmomenten, följd av
en skriftlig utvärdering. Utvärderingar på delkursnivå ger mer omfattande information, och leder till att
man identifierar fler utvecklingsområden. Man har idag stort fokus på att utveckla nya UVK-kurser och
ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån självvärderingen och intervjuerna är
bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU
som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Examinationsresultat
följs upp och för de studenter som är i behov av det sätts olika stödjande åtgärder in. En del studenter
avbryter sin utbildning tidigt, ofta efter de två första delkurserna. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att undersöka orsakerna till dessa avbrott.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller inte studentperspektivet på ett tillfredsställande sätt. Studenterna finns som väntat
representerade i råd och styrelser. Det finns studeranderepresentation när det gäller att fastställa
kursplaner/litteraturlistor och lärosätet genomföra olika typer av kursvärderingar, både inom och efter
kurser. Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang
och höja svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå
att återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Studenterna har
formella möjligheter att påverka men ett forum där studenterna kan påverka svensklärarutbildningen
specifikt vore önskvärt. Lärosätet beaktar dock de synpunkter på framtida kurser som studenterna
framför i kursutvärderingar. Bedömargruppen anser att det vore rimligt att studentperspektivet
beaktades mer speciellt i uppbyggnadsskedet av svensklärarutbildningen, och att man i högre grad
beaktar studentperspektivet i de svenskkurser som redan ges. Processerna för hur studenternas
medverkan i kursutveckling säkerställs överlag, bör utvecklas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Samverkan sker med övriga
lärarutbildningar, Lärosäten Syd och i internationella nätverk, liksom med yrkesverksamma lärare
genom föreläsningar för studenter, gemensamma seminarieserier och workshoppar. Ämnesstudierna
kopplas till skolans verksamhet och till läroplaner, och exempelvis kurser i sociolingvistik behandlar
frågor om etnicitet, genus och klass, vilket är viktigt med tanke på de heterogena klassrum som
studenterna kommer att möta. Dessutom samarbetar man med bibliotek. Bedömargruppen vill dock
betona att perspektivet är viktigt att hålla levande både i utbildningen i stort och i ämnena.
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Malmö universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4571

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen bild motsvarar det totala antalet verksamma
lärare kravet på vetenskaplig kompetens och samtliga bildlärare har tillsvidareanställning, vilket skapar
stabilitet i lärargruppen. Olika slags strategiska, kompetenshöjande fortbildningssatsningar
förekommer också. Det har upprättats en kompetensförsörjningsplan men det finns inte någon
professor eller docent knuten till bildämnet, vilket bedömargruppen ser som en svaghet. Tillgången till
lärare med aktuell yrkeserfarenhet är däremot god, delvis beroende på att yrkesskickliga VFU-lärare
knyts till lärosätet genom den pågående försöksverksamheten med övningsskolor.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har även ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör inom UVK stärkas ytterligare. För inriktningen bild
är forskningsanknytningen inom utbildningsmiljön framträdande, samtidigt som denna även är
utpräglat yrkesrelaterad. Lokalerna är lämpligt utrustade för bildundervisning och lärarnas konstnärliga
kompetens är bred och adekvat. Bedömargruppens intryck är emellertid att det vetenskapliga,
ämnesdidaktiska inslaget i utbildningsmiljön skulle behöva stärkas. Ett tillsättande av en professor i
bildpedagogik och bilddidaktik vore därför ett välkommet tillskott till utbildningsmiljön, vilken i dagsläget
verkar vara något mer estetiskt präglad än vetenskaplig. Fastän bildämnet vid lärosätet således
framstår som snarare ett estetiskt ämne än ett samtida språk- och kommunikationsämne, kan
bedömargruppen konstatera att olika fortbildnings- och samverkanssatsningar likväl medför att ämnet
innehållsligt hanteras på ett i hög grad samtidsrelevant sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen har en utpräglat kulturteoretisk profil och studierna inom bildämnet är upplagda i
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form av fem kurser, inom vilka det finns en tydlig progression med avseende på ämneskunskaperna.
Exempelvis ingår bildanalys som ett integrerat moment i samtliga ämneskurser. Studenterna har även
goda möjligheter att utveckla insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Genom egna val i de
olika kurserna har studenterna också goda möjligheter till fördjupade studier inom delar av
huvudområdet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det finns en progression genom utbildningen vad gäller
vetenskapsteoretiska kunskaper och studenterna ges goda möjligheter att tillägna sig fördjupade
kunskaper inom kvalitativ forskningsmetod som till exempel diskursanalys. Målet berörs inom UVKkurserna med lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar studenternas kunskap för
måluppfyllelse. Bedömargruppen kan emellertid konstatera att för inriktningen bild är kvantitativ metod
ett utvecklingsområde. Inslag av forskningsmetod förekommer inte desto mindre i alla ämneskurserna,
vilket bidrar till studenternas kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen inom UVK. Studenterna tillägnar sig en bred ämnesdidaktisk kompetens genom
bland annat undersökningar av ungdomars bildvanor och lektionsplaneringar vilka delvis genomförs i
samverkan med skolor och lokala kulturinstitutioner. I många olika sammanhang under utbildningens
gång blandas systematiska reflektioner med fokus på utvecklingen av den framtida
yrkesverksamheten med kritiska värderingar av bland annat tidigare forskning och eget insamlat
material.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det sker under
utbildningen en fortlöpande progression beträffande ämnesdidaktik och metoder. Didaktiska moment
är integrerade i alla de fem ämneskurserna. VFU-kurserna utformas individuellt för att studenten ska
nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt på. Studenterna utformar bland
annat lektionsplaneringar inför kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utifrån givna teman
och analyserar egna och andras bedömningspraktiker, delvis med underlag i form av autentiska
elevarbeten som de själva dokumenterat under sin VFU. Lärosätet pekar på trepartssamtalet som en
viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse men bedömargruppen menar att en stor variation av
examinationsformer också bidrar till måluppfyllelse vad avser detta examensmål. Bedömargruppen
menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i samtliga ämnen under
sin VFU. Lärosätet behöver också undersöka möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar
studenternas tillämpning av sina ämneskunskaper. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Vid bedömning av studenternas lektionsplaneringar medverkar vid vissa tillfällen externa
konstpedagoger och tidigt i utbildningen får studenterna i uppgift att ta fram förslag på läranderum för
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inkluderande bildundervisning. Inom UVK-kurserna finns lärandemål där studenterna bland annat ska
kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
I olika kurser längre fram i utbildningen ingår också flera fördjupande inslag med fokus på elevers
behov, identitet och flerspråkighet. Elevernas perspektiv står återkommande under utbildningen i fokus
och det finns en tydlig progression vad gäller såväl lektionsplaneringar som samhällsorientering, också
utöver vad som aktualiseras i samband med VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsfrågor framstår för bedömargruppen som väl integrerade i utbildningen. Beträffande
såväl kurslitteratur som utformningen av lärandemål och inför nyrekryteringar beaktas jämställdhet.
Likaså synliggörs jämställdhetsaspekter i kompetensförsörjningsplanen, att lärosätet har en plan för att
verka för att perspektivet behandlas systematiskt ser bedömargruppen positivt på.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av kurserna inom UVK. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. I ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna behandlas vid olika tillfällen bland annat
könsstereotypier, maktordningar och moraliska dilemman med bäring på jämställdhetsfrågor. Det är
bedömargruppens uppfattning att olika inslag i utbildningen som helhet förbereder studenterna att
kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Både programutvärderingar och kursvärderingar genomförs regelbundet och uppföljning
sker kontinuerligt i programnämnden, där även studenter är representerade. Det framgår att
kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om värderingen kommer upp på
webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att kursutvärderingarna är levande
dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Utifrån resultat från kursvärderingar
sammanställer kursansvarig lärare kursrapporter, vars innehåll senare kommuniceras till de nya
studenterna nästa gång kursen i fråga ges. Såväl fakultets- som lärosätesgemensamma dialogmöten
anordnas även årligen, varvid utbildningen diskuteras och eventuella åtgärder föreslås.
Genomströmning och prestationsgrad behandlas återkommande i programnämnden och studenterna
ges stöd för att genomföra utbildningen i planerad studietid. Lärosätet har genomfört telefonintervjuer
med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd
enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande
kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och
studenter som fångas upp genom Early Alert hänvisas dit.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Studenter är representerade i beredande och beslutande organ. En
nyinrättad programsamordnare anordnar dialogmöten med studenterna, samt ansvarar bland annat för
att formativa och summativa kursvärderingar genomförs. Ett utvecklingsområde vad gäller
studentinflytandet är svarsfrekvensen vid de enkätbaserade program- och kursvärderingarna, vilken är
låg. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida
kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också enligt
självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att
många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på
information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets representanter, och därför
rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin
utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar, där studenterna kan möta framtida
arbetsgivare. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. Förutom VFU-skolorna sker
relevant samverkan även inom ramen för ämneskurser genom medverkan av olika kulturinstitutioner,
yrkesgrupper och verksamheter som bidrar till studenternas insyn i olika kulturrelaterade
yrkesområden. Lärosätet organiserar även en internationell vecka, då studenterna ges möjlighet att
lyssna till internationella gästföreläsare.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4580

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
idrott och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens. Bedömargruppen ser positivt på att lärarna erbjuds kompetensutveckling genom
pedagogisk, professionsrelaterad och ämnesmässig utbildning. Bedömargruppen rekommenderar
dock lärosätet att genomföra sina planer med rekryteringar för att säkerställa kompetens på lång sikt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
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som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen
bedöms som tillfredsställande, vilken stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Det
finns ett samband mellan forskning och utbildning, men detta bör stärkas ytterligare.
Personalen har tillsammans en stor bredd i kompetensen som är relevant för utbildningen i idrott och
hälsa. Många av de undervisande lärarna är tillsvidareanställda, vilket är en styrka. En treårig
kompetensförsörjningsplan ska säkerställa en adekvat sammanlagd lärarkompetens. Lärosätet satsar
på att adjunkter och seniora forskare kan delta i gemensamma forskningsprojekt för att ytterligare öka
forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Bedömargruppen ser satsningen som en styrka. En
utbildning på 7,5 högskolepoäng för verksamhetsförlagda lärare är obligatorisk. Det samlade
underlaget visar att lärosätet har en stark vetenskaplig och professionsinriktad miljö. En
programnämnd ansvarar för att följa upp den miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, där aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete ingår,
uppfylls. Lärosätet har planerat för en tydlig progression i kunnande och fördjupning i utbildningen
inom de tre kunskapsområdena humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Studenterna får
möjlighet att bearbeta aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete utifrån olika källor. Självvärderingen
visar även att aktiva forskare och doktorander medverkar i undervisningen och en styrka är att de
flesta av de lärare som undervisar i kurserna har disputerat och forskat med specialisering mot frågor
om ämne och ämnesdidaktik. Bedömargruppen ser det också som en styrka att lärande är centralt i
utbildningen. Ett utvecklingsområde är att bättre säkerställa måluppfyllelse genom att utveckla
utbildningens utformning och genomförande.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap och säkerställer måluppfyllnad. Bedömargruppen har noterat att det
förekommer ett smalt fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett
utvecklingsområde. Lärosätet visar tydligt hur undervisning, mål och examinationer inom inriktningen
idrott och hälsa inriktas mot målet. Studenterna får möjlighet att arbeta med kvantitativa och kvalitativa
data, vilket bedömargruppen ser som en styrka även om självvärderingen och underlaget från
intervjuerna anger det som ett utvecklingsområde. Det samlade underlaget visar att studenternas
skolning i vetenskapsteori är ett utvecklingsområde, och därför rekommenderar bedömargruppen
lärosätet att utveckla utbildningens innehåll för att säkerställa måluppfyllelsen. Trots svagheterna som
finns inom inriktningen idrott och hälsa anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under UVK-kurserna. Lärosätet har som ambition att det
självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter
som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen.
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Lärosätet visar att både innehåll och examinationer inom inriktningen idrott och hälsa fokuserar på
målet. Studenterna samlar självständigt in olika former av empiri i de gemensamma ämneskurserna.
De använder och förhåller sig systematiskt och kritiskt till empirin genom att utforska, analysera och
reflektera över egna och andras erfarenheter. Studenterna får ta del av, och behandla systematiska
kunskapsöversikter, och genomgående krävs att de ska relatera till yrkesverksamheten. Som ett
särskilt gott exempel vill bedömargruppen framhäva uppgiften där studenterna får läsa och analysera
läromedel som används i ämnet idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta som en styrka. Ett
utvecklingsområde är att bättre säkerställa måluppfyllelsen genom att utveckla utbildningens
utformning och genomförande. Trots svagheterna som finns inom inriktningen idrott och hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Lärosätet understryker att ämnesdidaktik, didaktik och metodik genomsyrar
kurserna i idrottslära, vilket är synligt i flera lärandemål för varje kurs inom de tre kunskapsfälten
humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Detta är en precisering som bedömargruppen ser
som en styrka. Flera av målformuleringarna visar konkret hur utbildningen integrerar idrott och
lärande. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men här spelar också trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger flera exempel på möjligheter för studenterna att både enskilt och tillsammans med andra
planera, genomföra och utveckla undervisning inom inriktningen idrott och hälsa. Det samlade
underlaget visar att lärosätet inte accepterar dikotomisering av elever eller en föreställning om att
anpassningar ska ske utifrån kön, utan vill främja inställningen till en mer induktiv ingång där
studenterna får öva på att se den enskilda eleven. Bedömargruppen ser detta som en styrka och ett
gott exempel. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas till stor del mot att studenternas förmåga att göra bedömningar fördjupas,
utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av skolans uppdrag, styrning
och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt dilemma inom ramen för ett
grupparbete. Lärosätet visar att både undervisning och examinationer inom inriktningen idrott och
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hälsa bidrar till att utveckla studenternas förmåga som beskrivs i målet. Ett av perspektiven som
behandlas konkret är allas rättighet att ha tillgång till miljöer för lärande och fysisk aktivitet både inom
skolan och generellt i samhället. I en kurs genomför studenterna en exkursion där de ska redogöra för,
och värdera, hur olika miljöer i staden används eller skulle kunna användas för idrott och fysisk
aktivitet för alla. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Inriktningen idrott och hälsa innehåller flera kursmål i ett antal kurser som svarar väl mot
jämställdhetsperspektivet. Frågor om maktordningar, könsstereotyper, könsidentiteter och genus
behandlas i de ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna samt i UVK-kurserna. Bedömargruppen ser det
som mycket troligt att utbildningen ger studenterna förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i
den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att ha
tydliga rutiner och strukturer för att följa och stödja studenternas studier. I kurser som uppfattas som
särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har
klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad
finns vid behov för studenter. Bedömargruppen vill framhålla systemet med early alert samt
mentorsmodellen supplementary introduction som en styrka. En styrka är också att telefonintervjuer
genomförs med de studenter som har avbrutit utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom ämneslärarprogrammet. Ett
samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida kunskap
om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också ett aktivt ansvar för
att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur
de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på information framkommer också vid
intervjuerna med lärosätets representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en
ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Lärosätet
har tydliga rutiner och strukturer för att studenterna aktivt kan ta del i arbetet med att utveckla
utbildningen på alla nivåer. Bedömargruppen ser detta som starkt bidragande till studenternas
möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Särskilt vill bedömargruppen framhäva det goda exemplet med att informera studenterna om den
policy för studentinflytande som lärosätet har.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det
anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar. Enligt bedömarna är det i första hand
utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som förbereder studenterna för ett
föränderligt arbetsliv. Studenterna får också studera fall i juridisk belysning, vilket kan ge ytterligare ett
värdefullt perspektiv på det kommande yrkeslivet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4576

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens. Bedömargruppen ser positivt på att lärarna erbjuds kompetensutveckling genom
pedagogisk, professionsrelaterad och ämnesmässig utbildning. Bedömargruppen rekommenderar
dock lärosätet att genomföra sina planer med rekryteringar för att säkerställa kompetens på lång sikt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen
bedöms som tillfredsställande, vilken stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Det
finns ett samband mellan forskning och utbildning, men detta bör stärkas ytterligare.
Personalen har tillsammans en stor bredd i kompetensen som är relevant för utbildningen i idrott och
hälsa. Många av de undervisande lärarna är tillsvidareanställda, vilket är en styrka. En treårig
kompetensförsörjningsplan ska säkerställa en adekvat sammanlagd lärarkompetens. Lärosätet satsar
på att adjunkter och seniora forskare kan delta i gemensamma forskningsprojekt för att ytterligare öka
forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Bedömargruppen ser satsningen som en styrka. En
utbildning på 7,5 högskolepoäng för verksamhetsförlagda lärare är obligatorisk. Det samlade
underlaget visar att lärosätet har en stark vetenskaplig och professionsinriktad miljö. En
programnämnd ansvarar för att följa upp den miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, där aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete ingår,
uppfylls. Lärosätet har planerat för en tydlig progression i kunnande och fördjupning i utbildningen
inom de tre kunskapsområdena humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Studenterna får
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möjlighet att bearbeta aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete utifrån olika källor. Självvärderingen
visar även att aktiva forskare och doktorander medverkar i undervisningen och en styrka är att de
flesta av de lärare som undervisar i kurserna har disputerat och forskat med specialisering mot frågor
om ämne och ämnesdidaktik. Bedömargruppen ser det också som en styrka att lärande är centralt i
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap och säkerställer måluppfyllnad. Bedömargruppen har noterat att det
förekommer ett smalt fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett
utvecklingsområde. Lärosätet visar tydligt hur undervisning, mål och examinationer inom inriktningen
idrott och hälsa inriktas mot målet. Studenterna får möjlighet att arbeta med kvantitativa och kvalitativa
data, vilket bedömargruppen ser som en styrka även om självvärderingen och underlaget från
intervjuerna anger det som ett utvecklingsområde. Det samlade underlaget visar att studenternas
skolning i vetenskapsteori är ett utvecklingsområde, och därför rekommenderar bedömargruppen
lärosätet att utveckla utbildningens innehåll för att säkerställa måluppfyllelsen. Trots svagheterna som
finns inom inriktningen idrott och hälsa anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under UVK-kurserna. Lärosätet har som ambition att det
självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter
som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen.
Lärosätet visar att både innehåll och examinationer inom inriktningen idrott och hälsa fokuserar på
målet. Studenterna samlar självständigt in olika former av empiri i de gemensamma ämneskurserna.
De använder och förhåller sig systematiskt och kritiskt till empirin genom att utforska, analysera och
reflektera över egna och andras erfarenheter. Studenterna får ta del av, och behandla systematiska
kunskapsöversikter, och genomgående krävs att de ska relatera till yrkesverksamheten. Som ett
särskilt gott exempel vill bedömargruppen framhäva uppgiften där studenterna får läsa och analysera
läromedel som används i ämnet idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta som en styrka.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Lärosätet understryker att ämnesdidaktik, didaktik och metodik genomsyrar
kurserna i idrottslära, vilket är synligt i flera lärandemål för varje kurs inom de tre kunskapsfälten
humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Detta är en precisering som bedömargruppen ser
som en styrka. Flera av målformuleringarna visar konkret hur utbildningen integrerar idrott och
lärande. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
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förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men här spelar också trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger flera exempel på möjligheter för studenterna att både enskilt och tillsammans med andra
planera, genomföra och utveckla undervisning inom inriktningen idrott och hälsa. Det samlade
underlaget visar att lärosätet inte accepterar dikotomisering av elever eller en föreställning om att
anpassningar ska ske utifrån kön, utan vill främja inställningen till en mer induktiv ingång där
studenterna får öva på att se den enskilda eleven. Bedömargruppen ser detta som en styrka och ett
gott exempel. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas till stor del mot att studenternas förmåga att göra bedömningar fördjupas,
utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av skolans uppdrag, styrning
och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt dilemma inom ramen för ett
grupparbete. Lärosätet visar att både undervisning och examinationer inom inriktningen idrott och
hälsa bidrar till att utveckla studenternas förmåga som beskrivs i målet. Ett av perspektiven som
behandlas konkret är allas rättighet att ha tillgång till miljöer för lärande och fysisk aktivitet både inom
skolan och generellt i samhället. I en kurs genomför studenterna en exkursion där de ska redogöra för,
och värdera, hur olika miljöer i staden används eller skulle kunna användas för idrott och fysisk
aktivitet för alla. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket
bedömargruppen ser positivt på. Inriktningen idrott och hälsa innehåller flera kursmål i ett antal kurser
som svarar väl mot jämställdhetsperspektivet. Frågor om maktordningar, könsstereotyper,
könsidentiteter och genus behandlas i de ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna samt i UVK-kurserna.
Bedömargruppen ser det som mycket troligt att utbildningen ger studenterna förmåga att beakta ett
jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Bedömargruppen
vill framhålla som en styrka att lärosätets kvalitetsutvärderingar handlar lika mycket om progression
och sammanhang som de handlar om enskilda kurser.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att ha
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tydliga rutiner och strukturer för att följa och stödja studenternas studier. I kurser som uppfattas som
särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har
klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad
finns vid behov för studenter. Bedömargruppen vill framhålla systemet med early alert samt
mentorsmodellen supplementary introduction som en styrka. En styrka är också att telefonintervjuer
genomförs med de studenter som har avbrutit utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom ämneslärarprogrammet. Ett
samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida kunskap
om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också ett aktivt ansvar för
att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur
de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på information framkommer också vid
intervjuerna med lärosätets representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en
ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Lärosätet
har tydliga rutiner och strukturer för att studenterna aktivt kan ta del i arbetet med att utveckla
utbildningen på alla nivåer. Bedömargruppen ser detta som starkt bidragande till studenternas
möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Särskilt vill bedömargruppen framhäva det goda exemplet med att informera studenterna om den
policy för studentinflytande som lärosätet har.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det
anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar. Enligt bedömarna är det i första hand
utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som förbereder studenterna för ett
föränderligt arbetsliv. Studenterna får också studera fall i juridisk belysning, vilket kan ge ytterligare ett
värdefullt perspektiv på det kommande yrkeslivet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4587

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
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för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömargruppen menar dock att den vetenskapliga
kompetensen, i synnerhet i matematik, inte är tillräcklig eftersom det inte finns någon lärare med
doktorsexamen i ämnet. Inom matematikdidaktik är situationen bättre, men inte tillräckligt bra, och
lärosätet rekommenderas att förstärka den. Utbildningen har en tydlig professionsanknytning, vilket är
positivt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare. Bedömargruppen
menar dock att den vetenskapliga miljön har brister när det gäller både matematik och
matematikdidaktik. För professionsinriktning är miljön tillfredsställande. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningsanknytningen stärks exempelvis genom att studenternas självständiga
arbeten knyts till pågående forskning
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Matematik och matematikdidaktik läses tillsammans i kurserna, och ett bra exempel är att
lärosätet strävar efter att det matematiska stoffet hela tiden ska didaktiseras. Det är positivt att
studenterna redan i den första matematikkursen möter didaktiska och metodiska läraktiviteter. Enligt
bedömargruppen måste dock lärosätet säkerställa att matematiken inte ligger på en för låg nivå.
Lärosätet måste också säkerställa att studenterna får fördjupade kunskaper inom någon del av det
matematiska ämnesområdet. Detta är ett viktigt utvecklingsområde, liksom att tydligare knyta de
självständiga arbetena till ämnet och säkra kvaliteten i dem. Eftersom bristerna inom inriktningen
matematik är omfattande anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. Vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas systematiskt inom inriktningen matematik och det
finns en progression i kurserna. Det finns en också progression i utbildningen med aktiviteter i vilka
studenterna kritiskt och självständigt tillvaratar, systematiserar och reflekterar över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Kvantitativa metoder är dock ett utvecklingsområde,
och dessutom bör examinationen av de självständiga arbetena kvalitetssäkras. Bedömningen är att
lärosätet uppnår målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
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Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. Målet behandlas i flera av kurserna inom inriktningen matematik och studenterna
arbetar med aktiviteter som innebär att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat i en progression genom ML2, 3
och 5 samt i det självständiga arbetet och examensarbetet. De analyserar och reflekterar över till
exempel empiriskt material som studenterna har samlat in genom intervjuer och samtal med
verksamma lärare. Dock bör lärosätet reflektera över den del av målet som gäller kunskapsutveckling
inom ämne och ämnesområden. Trots svagheterna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Studenterna får tidigt inom inriktningen matematik möta både didaktiska och
metodiska läraktiviteter, exempelvis i ML1. De didaktiska och metodiska inslagen fortsätter i
utbildningen, till exempel i form av krav på att använda digitala hjälpmedel vid examinationer.
Metodikinslag finns enligt intervjun i alla kurser som förberedelse inför VFU:n. Självvärderingen tar upp
professionsspråk, ämnesspecifikt språk, didaktiskt och ämnesdidaktiskt språk och metodiskt språk
samt första- och andraspråksinlärning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Tolkningen av ”varje elev” får inte begränsas till elever som
behöver särskilt stöd i hänsyn till undervisningsämnet matematik. Den måste innefatta även elever
som snabbt når upp till kunskapsmålen. Det finns en progression och genomtänkt struktur i kursernas
innehåll, på så sätt att studenten redan i den första matematikkursen ML1 ska planera och utvärdera
en laborativ lärandeaktivitet. I ML2 finns grundläggande didaktiska mål om att bedöma,
lektionsplanera och utvärdera den egna undervisningen. Detta fördjupas sedan i ML5, då studenten
förväntas fördjupa sina resonemang och koppla dem till ämnesdidaktisk forskning. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
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finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Målet tas upp i flera av matematik-kurserna. Mänskliga
rättigheter när det gäller genus och identitet diskuteras i ML1. Studenten ska då utforma förslag på
"inkluderande läranderum för matematikundervisning" och motivera sina val ”utifrån relevanta
ämnesdidaktiska, metodiska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna samt hållbar utveckling". Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Ett utvecklingsområde är jämställdhetsperspektivet i relation till matematikämnet. Matematiken
anses vara ett manligt kodat ämne och det är viktigt att studenterna får möjligheter att utveckla
förmågan att undervisa på ett jämställt sätt. Det är dock mycket positivt att lärosätet på en
övergripande nivå har en mycket genomtänkt och systematisk syn på jämställdhet, men den behöver
alltså nå ner till och genomsyra även undervisningen i ämnen och ämnesdidaktik.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter hänvisas som fångas upp
genom Early Alert. Självvärderingen kopplar bedömningsgrunden till matematikämnet genom
befintliga matematikverkstäder. Programnämnden analyserar statistik över genomströmning och
prestationsgrad samt föreslår åtgärder som följs upp i lärarlag och VFU-organisation. För att minska
antalet avhopp i samband med den första VFU:n har man ordnat så att de nya studenterna träffar
äldre studenter för frågor och erfarenhetsutbyte.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
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studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Självvärderingen nämner inget
specifikt om studentperspektiv i relation till matematik, men enligt intervjuerna har man höjt
svarsfrekvensen på kursvärderingarna genom att ha särskilda träffar i slutet av kurserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4584

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömargruppen menar dock att den vetenskapliga
kompetensen, i synnerhet i matematik, inte är tillräcklig eftersom det inte finns någon lärare med
doktorsexamen i ämnet. Inom matematikdidaktik är situationen bättre, men inte tillräckligt bra, och
lärosätet rekommenderas att förstärka den. Utbildningen har en tydlig professionsanknytning, vilket är
positivt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare. Bedömargruppen
menar dock att den vetenskapliga miljön har brister när det gäller både matematik och
matematikdidaktik. För professionsinriktning är miljön tillfredsställande. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningsanknytningen stärks exempelvis genom att studenternas självständiga
arbeten knyts till pågående forskning
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Matematik och matematikdidaktik läses tillsammans i kurserna, och ett bra exempel är att
lärosätet strävar efter att det matematiska stoffet hela tiden ska didaktiseras. Det är positivt att
studenterna redan i den första matematikkursen möter didaktiska och metodiska läraktiviteter. Enligt
bedömargruppen måste dock lärosätet säkerställa att matematiken inte ligger på en för låg nivå.
Lärosätet måste också säkerställa att studenterna får väsentligt fördjupade kunskaper inom någon del
av det matematiska ämnesområdet. Detta är ett viktigt utvecklingsområde, liksom att tydligare knyta
de självständiga arbetena till ämnet och säkra kvaliteten i dem. Eftersom bristerna inom inriktningen
matematik är omfattande anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. Vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas systematiskt inom inriktningen matematik och det
finns en progression i kurserna. Det finns en också progression i utbildningen med aktiviteter i vilka
studenterna kritiskt och självständigt tillvaratar, systematiserar och reflekterar över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Kvantitativa metoder är dock ett utvecklingsområde,
och dessutom bör examinationen av de självständiga arbetena kvalitetssäkras. Bedömningen är att
lärosätet uppnår målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. Målet behandlas i flera av kurserna inom inriktningen matematik och studenterna
arbetar med aktiviteter som innebär att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat i en progression genom ML2, 3
och 5 samt i det självständiga arbetet och examensarbetet. De analyserar och reflekterar över till
exempel empiriskt material som studenterna har samlat in genom intervjuer och samtal med
verksamma lärare. Dock bör lärosätet reflektera över den del av målet som gäller kunskapsutveckling
inom ämne och ämnesområden. Trots svagheterna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
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på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Studenterna får tidigt inom inriktningen matematik möta både didaktiska och
metodiska läraktiviteter, exempelvis i ML1. De didaktiska och metodiska inslagen fortsätter i
utbildningen, till exempel i form av krav på att använda digitala hjälpmedel vid examinationer.
Metodikinslag finns enligt intervjun i alla kurser som förberedelse inför VFU:n. Självvärderingen tar upp
professionsspråk, ämnesspecifikt språk, didaktiskt och ämnesdidaktiskt språk och metodiskt språk
samt första- och andraspråksinlärning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Tolkningen av ”varje elev” får inte begränsas till elever som
behöver särskilt stöd i hänsyn till undervisningsämnet matematik. Den måste innefatta även elever
som snabbt når upp till kunskapsmålen. Det finns en progression och genomtänkt struktur i kursernas
innehåll, på så sätt att studenten redan i den första matematikkursen ML1 ska planera och utvärdera
en laborativ lärandeaktivitet. I ML2 finns grundläggande didaktiska mål om att bedöma,
lektionsplanera och utvärdera den egna undervisningen. Detta fördjupas sedan i ML5, då studenten
förväntas fördjupa sina resonemang och koppla dem till ämnesdidaktisk forskning. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Målet tas upp i flera av matematik-kurserna. Mänskliga
rättigheter när det gäller genus och identitet diskuteras i ML1. Studenten ska då utforma förslag på
"inkluderande läranderum för matematikundervisning" och motivera sina val ”utifrån relevanta
ämnesdidaktiska, metodiska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna samt hållbar utveckling". Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Ett utvecklingsområde är jämställdhetsperspektivet i relation till matematikämnet. Matematiken
anses vara ett manligt kodat ämne och det är viktigt att studenterna får möjligheter att utveckla
förmågan att undervisa på ett jämställt sätt. Det är dock mycket positivt att lärosätet på en
övergripande nivå har en mycket genomtänkt och systematisk syn på jämställdhet, men den behöver
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alltså nå ner till och genomsyra även undervisningen i ämnen och ämnesdidaktik.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter hänvisas som fångas upp
genom Early Alert. Självvärderingen kopplar bedömningsgrunden till matematikämnet genom
befintliga matematikverkstäder. Programnämnden analyserar statistik över genomströmning och
prestationsgrad samt föreslår åtgärder som följs upp i lärarlag och VFU-organisation. För att minska
antalet avhopp i samband med den första VFU:n har man ordnat så att de nya studenterna träffar
äldre studenter för frågor och erfarenhetsutbyte.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Självvärderingen nämner inget
specifikt om studentperspektiv i relation till matematik, men enligt intervjuerna har man höjt
svarsfrekvensen på kursvärderingarna genom att ha särskilda träffar i slutet av kurserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap

A-2018-08-4595
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har tillfredsställande
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling
inom pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser
positivt på. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom
området för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömningsgrunden personal bedöms som
tillfredsställande. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet adekvat vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens i relation till volym, innehåll och genomförande samt
strategier för kompetensförsörjning finns. Vidare genomgår handledare inom VFU en obligatorisk
utbildning om 7,5 högskolepoäng. En svaghet gäller lärarförsörjningen på lång sikt på grund av
pensionsavgångar. Men det finns ett pågående arbete med rekryteringar för att ersätta den
personalen.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö och forskning inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare.
Bedömningsgrunden utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande för inriktningen samhällskunskap
dock med vissa svagheter. Lärosätet uppger ett antal satsningar av olika slag, som ett nytt
kvalitetssäkringssystem från hösten 2018 och en satsning på att anknyta lärarutbildningen till forskning
samt rekrytera personal. I en försöksverksamhet (2018–2021) använder lärosätet särskilt
yrkesskickliga lärare i den campusförlagda utbildningen som ska stärka tillgången till lärare med
aktuell yrkeserfarenhet. Av intervjuerna framgår att utlysningar sker för närvarande och att tjänster
som biträdande lektor ingår. Detta innebär att lärosätet förverkligar en satsning på forskning och på
forskande personal. Lärosätet redovisar en vetenskaplig miljö med pågående forskningsprojekt som
har ämnesdidaktiskt fokus eller där lärande står i förgrunden. Ett forskningsprogram pågår för
närvarande med inriktningen Ämnesspråk och ämnesfrågor i de samhällsorienterande ämnena i
grundskolan. En svaghet är att samhällskunskap har en liten del av den forskning som tas upp och att
den berörs mer perifert. Av intervjun framkom att det i samband med den rekryteringsprocess som
pågår kommer ske ett fokus på samhällskunskap och forskning. Däremot framgår det inte tydligt hur
och på vilka olika sätt studenterna tar del av (aktuell) ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. En styrka är att lärosätet ger ett brett ämnesstoff med relevans för samhällskunskapsämnet
och den fördjupning som krävs. Lärosätet ger förutom ämneskurser i statsvetenskap, ekonomi och
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sociologi också kurser i ekonomisk historia, media och kommunikation.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet haft en tonvikt på kvalitativa metoder, eftersom forskningen vid
lärosätet främst använder dem, men detta har uppmärksammats och kommer att ses över hösten
2019.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen samtidigt
lärosätet att undersöka och analysera de möjligheter som innebär differentiering av kurser, moment,
uppgifter och examinationsuppgifter av relevans för respektive inriktning (7–9 och gymnasiet).
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. För inriktningen samhällskunskap anger lärosätet inte poäng i ämnesdidaktik, vilket
bidrar till att beskrivningen av ämnesdidaktik blir något otydlig för det här målet, som främst behandlas
i underlaget under målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och målet om att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet för att stimulera varje elevs lärande. Vid intervjun framkom att lärosätet uppfattar att
ämnesdidaktik är så väl sammanflätad med ämneskurserna att den därför inte ger poäng. Av
underlaget i sin helhet framgår att kurserna på ett tillfredsställande sätt behandlar och examinerar
målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. För inriktningen samhällskunskap framgår av underlaget att
studenterna får olika slags möjligheter att utveckla och identifiera sina kunskapsbehov av allmän- och
ämnesdidaktisk kunskap och att de examineras muntligt och skriftligt på dessa. Det framgår också att
studenten ska kunna utveckla flerstämmiga läromiljöer. Detta handlar om att studenten ser och
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bekräftar varje elev samt anger vidare bedömningskrav rörande utveckling av studentens
självständighet med avseende på empatisk förmåga. Sammantaget erbjuds ämnes- och
ämnesdidaktisk kunskap och kompetens i relation till elevernas behov.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen att de utvecklingsområden
som lärosätet anger får prioritet, vilket innefattar att lärosätet slår fast en handlingsplan för
jämställdhet.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. För inriktningen
samhällskunskap anger lärosätet en rad olika tillvägagångssätt och system för att studenterna ska
genomföra utbildningen i utsatt tid. Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som
avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt
utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp.
Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter
hänvisas som fångas upp genom Early Alert.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
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regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen samhällskunskap sker god
samverkan med det omgivande samhället och studenterna får därmed inblick i olika slags
verksamheter genom externa föreläsare och samarbete med lärare i åk 7–9 och gymnasiet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4592

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har tillfredsställande
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling
inom pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser
positivt på. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom
området för att säkerställa kompetens på lång sikt. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet
adekvat vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens i relation till volym, innehåll
och genomförande samt strategier för kompetensförsörjning finns. Vidare genomgår handledare inom
VFU en obligatorisk utbildning om 7,5 högskolepoäng. En svaghet gäller lärarförsörjningen på lång sikt
på grund av pensionsavgångar. Men det finns ett pågående arbete med rekryteringar för att ersätta
den personalen.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö samt forskning inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare.
Bedömningsgrunden utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande för inriktningen samhällskunskap
dock med vissa svagheter. Lärosätet uppger ett antal satsningar av olika slag, som ett nytt
kvalitetssäkringssystem från hösten 2018 och en satsning på att anknyta lärarutbildningen till forskning
samt rekrytera personal. I en försöksverksamhet (2018–2021) använder lärosätet särskilt
yrkesskickliga lärare i den campusförlagda utbildningen som ska stärka tillgången till lärare med
aktuell yrkeserfarenhet. Av intervjuerna framgår att utlysningar sker för närvarande och att tjänster
som biträdande lektor ingår. Detta innebär att lärosätet förverkligar en satsning på forskning och på
forskande personal. Lärosätet redovisar en vetenskaplig miljö med pågående forskningsprojekt som
har ämnesdidaktiskt fokus eller där lärande står i förgrunden. Ett forskningsprogram pågår för
närvarande med inriktningen Ämnesspråk och ämnesfrågor i de samhällsorienterande ämnena i
grundskolan. En svaghet är att samhällskunskap har en liten del av den forskning som tas upp och att
den berörs mer perifert. Av intervjun framkom att det i samband med den rekryteringsprocess som
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pågår kommer ske ett fokus på samhällskunskap och forskning. Däremot framgår det inte tydligt hur
och på vilka olika sätt studenterna tar del av (aktuell) ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. En styrka är att lärosätet ger ett brett ämnesstoff med relevans för samhällskunskapsämnet
och den fördjupning som krävs. Lärosätet ger förutom ämneskurser i statsvetenskap, ekonomi och
sociologi också kurser i ekonomisk historia, media och kommunikation.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet haft en tonvikt på kvalitativa metoder, eftersom forskningen vid
lärosätet främst använder dem, men detta har uppmärksammats och kommer att ses över hösten
2019.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen samtidigt
lärosätet att undersöka och analysera de möjligheter som innebär differentiering av kurser, moment,
uppgifter och examinationsuppgifter av relevans för respektive inriktning (7–9 och gymnasieskolan).
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. För inriktningen samhällskunskap anger lärosätet inte poäng i ämnesdidaktik, vilket
bidrar till att beskrivningen av ämnesdidaktik blir något otydlig för det här målet, som främst behandlas
i underlaget under målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och målet om att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet för att stimulera varje elevs lärande. Vid intervjun framkom att lärosätet uppfattar att
ämnesdidaktik är så väl sammanflätad med ämneskurserna att den därför inte ger poäng. Av
underlaget i sin helhet framgår att kurserna på ett tillfredsställande sätt behandlar och examinerar
målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
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uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. För inriktningen samhällskunskap framgår av underlaget att
studenterna får olika slags möjligheter att utveckla och identifiera sina kunskapsbehov av allmän- och
ämnesdidaktisk kunskap och att de examineras muntligt och skriftligt på dessa. Det framgår också att
studenten ska kunna utveckla flerstämmiga läromiljöer. Detta handlar om att studenten ser och
bekräftar varje elev samt anger vidare bedömningskrav rörande utveckling av studentens
självständighet med avseende på empatisk förmåga. Sammantaget erbjuds ämnes- och
ämnesdidaktisk kunskap och kompetens i relation till elevernas behov.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen att de utvecklingsområden
som lärosätet anger får prioritet, vilket innefattar att lärosätet slår fast en handlingsplan för
jämställdhet.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. För inriktningen
samhällskunskap anger lärosätet en rad olika tillvägagångssätt och system för att studenterna ska
genomföra utbildningen i utsatt tid. Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som
avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt
utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp.
Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter
hänvisas som fångas upp genom Early Alert.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
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eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen samhällskunskap sker god
samverkan med det omgivande samhället och studenterna får därmed inblick i olika slags
verksamheter genom externa föreläsare och samarbete med lärare i åk 7–9 och gymnasieskolan.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4603

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen svenska bedöms de personalmässiga
förutsättningarna vid lärosätet vara goda. De flesta lärarna är disputerade och tillsvidareanställda, och
kompetens finns i både svenska och litteraturvetenskap. Även den ämnesdidaktiska kompetensen
bedöms vara god. Många disputerade och odisputerade lärare är involverade i VFU, och de flesta
lärarna har relevant yrkesexamen.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare inom UVK. För inriktningen
svenska arbetar lärosätet medvetet med att utveckla utbildningsmiljön, och till exempel kommer
engelska att inkluderas. Forskarmeriterade lärare deltar i utbildningen, vilket ger möjligheter att knyta
samman forskning och professionsutbildning. Vidare bidrar forskarskola och forskningsprogram till att
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studenterna har tillgång till aktuell forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utformningen av svenskämnets kurser ger en tydlig progression med successiv fördjupning,
och krav ställs på att uppgifter knyts till relevanta teoretiska perspektiv, vilket ger god förberedelse
inför skrivandet av det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser att studenterna får möjligheter att
uppnå de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen och ser positivt på den genomgående
tanken att ämneskunskaper och ämnesdidaktik integreras och fördjupas successivt under
utbildningens gång.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. De två självständiga arbetena på grundnivå respektive
avancerad nivå anknyter till varandra, vilket ger möjligheter till fördjupning, men trots det finns brister i
en del av de självständiga arbetena när det gäller bland annat tydlighet, systematik och reflektion.
Lärosätet arbetar systematiskt med vetenskapsteori och forskningsmetoder under utbildningens gång,
och man använder olika former av läraktiviteter och examination. Bedömningen görs dock med viss
reservation på grund av brister i en del av de självständiga arbetena och att kvantitativa metoder
behöver stärkas mer inom UVK. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fokusera mer på teorioch metoddelarna av utbildningen och ställa tydliga krav på dessa i de självständiga arbetena.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det
finns en progression inom UVK, där studenterna ska systematisera och reflektera, och kravet ökar
under följande UVK-kurser. Bedömargruppen anser att lärosätet i självvärderingen visar att man
arbetar medvetet för att uppfylla examensmålet och den tydliga progressionstanken har potential att
ge studenterna en stabil grund att stå på. Det finns dock brister i hur man säkerställer fördjupad
förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Lärosätet har som ambition att det självständiga
arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter som skriftliga
analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen inom UVK. Det
bekräftas för inriktningen svenska där de självständiga arbetena brister. För att säkerställa
måluppfyllelse av fördjupad förmåga rekommenderar bedömargruppen lärosätet att i ännu högre grad
fokusera på förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
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möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. I utbildningen vävs ämne och ämnesdidaktik samman, och olika slags läraktiviteter
ger studenterna tillfällen att tillägna sig didaktisk kunskap, inklusive metodik. Lärosätet ställer krav på
att studenterna kan planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning samt koppla den till
ämnesdidaktisk teori. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Studenterna förbereds också för en skola med språklig och
kulturell mångfald, vilket bedömargruppen anser är viktiga ämnesdidaktiska områden för att
studenterna ska kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Svenskämnet i sig berör målet på olika sätt, vilket också
lärandemålen i svenska vid lärosätet visar, då krav ställs att studenter gör bedömningar och tar
ställning. Samhälleliga och etiska aspekter berörs, där till exempel hållbar utveckling kan behandlas
om studenten väljer detta perspektiv framför jämställdhet eller andra värdegrundsfrågor. Lärosätet
visar att man arbetar på ett genomtänkt sätt med uppfyllelsen av målet och strävar tydligt efter att
ytterligare utveckla arbetet med de områden som det omfattar.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i utbildningens innehåll.
Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen
ser positivt på. Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av UVK:s kurser. Perspektivet examineras
muntligt och skriftligt. Jämställdhetsperspektivet beaktas och behandlas även i både svenska och
litteraturvetenskap, och det ger studenten redskap att hantera jämställdhetsfrågor i undervisningen.
Bedömargruppen noterar att perspektivet synliggörs även i lärandemål för VFU.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programnivå. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Inriktningen
svenska följs även upp med bland annat skriftliga ”på plats-utvärderingar” med efterföljande samtal.
För de studenter som får svårigheter vidtas adekvata åtgärder. Bedömargruppen gör bedömningen att
uppföljning, åtgärder och återkoppling sker systematiskt.
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Lärosätet har genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell, och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och studenter som fångas upp genom Early Alert,
hänvisas dit.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. För inriktningen svenska har
studenten möjligheter att påverka utbildningen, bland annat under kursens gång, men svårigheter
finns även här när det gäller att engagera studenter. Ett skäl som framkommer är den begränsade
undervisningstiden, ofta fyra timmar per vecka. Eftersom kontaktytan är begränsad är det svårt för
lärosätet att öka engagemanget.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid
självvärderingen. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen svenska
samverkar man med övningsskolor och verksamma lärare. Nästan all VFU görs på samma skola,
vilket har många fördelar, men bedömargruppen vill också påtala nackdelarna i och med att
studenterna inte får erfarenhet från olika skolors verksamhet och skiftande förutsättningar.
Bedömargruppens uppfattning är ändå att svenskämnets utformning vid lärosätet bör ge studenten
god beredskap i att undervisa i heterogena klassrum och möta förändringar i samhället, i synnerhet
sådana som är kopplade till språkliga perspektiv på lärande. Samverkan sker inte med det omgivande
samhället i övrigt, med externa aktörer såsom bibliotek och teater.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4599

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen svenska bedöms de personalmässiga
förutsättningarna vid lärosätet vara goda. De flesta lärarna är disputerade och tillsvidareanställda, och
kompetens finns i både svenska och litteraturvetenskap. Även den ämnesdidaktiska kompetensen
bedöms vara god. Många disputerade och odisputerade lärare är involverade i VFU, och de flesta
lärarna har relevant yrkesexamen.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare inom UVK. För inriktningen
svenska arbetar lärosätet medvetet med att utveckla utbildningsmiljön, och till exempel kommer
engelska att inkluderas. Forskarmeriterade lärare deltar i utbildningen, vilket ger möjligheter att knyta
samman forskning och professionsutbildning. Vidare bidrar forskarskola och forskningsprogram till att
studenterna har tillgång till aktuell forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utformningen av svenskämnets kurser ger en tydlig progression med successiv fördjupning,
och krav ställs på att uppgifter knyts till relevanta teoretiska perspektiv, vilket ger god förberedelse
inför skrivandet av det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser att studenterna får möjligheter att
uppnå de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen och ser positivt på den genomgående
tanken att ämneskunskaper och ämnesdidaktik integreras och fördjupas successivt under
utbildningens gång.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. De två självständiga arbetena på grundnivå respektive
avancerad nivå anknyter till varandra, vilket ger möjligheter till fördjupning, men trots det finns brister i
en del av de självständiga arbetena när det gäller bland annat tydlighet, systematik och reflektion.
Lärosätet arbetar systematiskt med vetenskapsteori och forskningsmetoder under utbildningens gång,
och man använder olika former av läraktiviteter och examination. Bedömningen görs dock med viss
reservation på grund av brister i en del av de självständiga arbetena och att kvantitativa metoder
behöver stärkas mer inom UVK. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fokusera mer på teori-
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och metoddelarna av utbildningen och ställa tydliga krav på dessa i de självständiga arbetena.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det
finns en progression inom UVK, där studenterna ska systematisera och reflektera, och kravet ökar
under följande UVK-kurser. Bedömargruppen anser att lärosätet i självvärderingen visar att man
arbetar medvetet för att uppfylla examensmålet och den tydliga progressionstanken har potential att
ge studenterna en stabil grund att stå på. Det finns dock brister i hur man säkerställer fördjupad
förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Lärosätet har som ambition att det självständiga
arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter som skriftliga
analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen inom UVK. Det
bekräftas för inriktningen svenska där de självständiga arbetena brister. För att säkerställa
måluppfyllelse av fördjupad förmåga rekommenderar bedömargruppen lärosätet att i ännu högre grad
fokusera på förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. I utbildningen vävs ämne och ämnesdidaktik samman, och olika slags läraktiviteter
ger studenterna tillfällen att tillägna sig didaktisk kunskap, inklusive metodik. Lärosätet ställer krav på
att studenterna kan planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning samt koppla den till
ämnesdidaktisk teori. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Studenterna förbereds också för en skola med språklig och
kulturell mångfald, vilket bedömargruppen anser är viktiga ämnesdidaktiska områden för att
studenterna ska kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Svenskämnet i sig berör målet på olika sätt, vilket också
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lärandemålen i svenska vid lärosätet visar, då krav ställs att studenter gör bedömningar och tar
ställning. Samhälleliga och etiska aspekter berörs, där till exempel hållbar utveckling kan behandlas
om studenten väljer detta perspektiv framför jämställdhet eller andra värdegrundsfrågor. Lärosätet
visar att man arbetar på ett genomtänkt sätt med uppfyllelsen av målet och strävar tydligt efter att
ytterligare utveckla arbetet med de områden som det omfattar.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i utbildningens innehåll.
Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen
ser positivt på. Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av UVK:s kurser. Perspektivet examineras
muntligt och skriftligt. Jämställdhetsperspektivet beaktas och behandlas även i både svenska och
litteraturvetenskap, och det ger studenten redskap att hantera jämställdhetsfrågor i undervisningen.
Bedömargruppen noterar att perspektivet synliggörs även i lärandemål för VFU.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programnivå. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Inriktningen
svenska följs även upp med bland annat skriftliga ”på plats-utvärderingar” med efterföljande samtal.
För de studenter som får svårigheter vidtas adekvata åtgärder. Bedömargruppen gör bedömningen att
uppföljning, åtgärder och återkoppling sker systematiskt.
Lärosätet har genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell, och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och studenter som fångas upp genom Early Alert,
hänvisas dit.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. För inriktningen svenska har
studenten möjligheter att påverka utbildningen, bland annat under kursens gång, men svårigheter
finns även här när det gäller att engagera studenter. Ett skäl som framkommer är den begränsade
undervisningstiden, ofta fyra timmar per vecka. Eftersom kontaktytan är begränsad är det svårt för
lärosätet att öka engagemanget.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid
självvärderingen. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen svenska
samverkar man med övningsskolor och verksamma lärare. Nästan all VFU görs på samma skola,
vilket har många fördelar, men bedömargruppen vill också påtala nackdelarna i och med att
studenterna inte får erfarenhet från olika skolors verksamhet och skiftande förutsättningar.
Bedömargruppens uppfattning är ändå att svenskämnets utformning vid lärosätet bör ge studenten
god beredskap i att undervisa i heterogena klassrum och möta förändringar i samhället, i synnerhet
sådana som är kopplade till språkliga perspektiv på lärande. Samverkan sker inte med det omgivande
samhället i övrigt, med externa aktörer såsom bibliotek och teater.
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Mälardalens högskola
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Mälardalens högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4513

Ifrågasatt

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är drygt hälften av lärarna disputerade och alla har
lärarexamen. Lärare medverkar i flera olika kurser och bedömargruppen ser positivt på att
organisationen och samarbetet mellan lärarna motverkar att undervisningsplanen känns splittrad. I
stället kommer de olika kompetenserna till nytta i utbildningen och progression underlättas. Relationen
mellan antalet studenter och lärare är tillfredställande och bedömargruppen noterar att lärosätet har
insatser för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Inom inriktningen samhällskunskap är
bedömargruppens bild att det finns en vetenskaplig ämneskompetens som är relevant för utbildningen
i samhällskunskap. Den professionsrelaterade kompetens som finns är koncentrerad till värdakademin
som har hand om den utbildningsvetenskapliga kärnan. Sammantaget är det bedömargruppens
uppfattning att det på kort sikt finns brister i samhällskunskapsämnets ämnesteoretiska,
ämnesdidaktiska och professionsrelaterade kompetens, och därmed för utbildningens innehåll och
genomförande. Lärosätet redovisar heller ingen strategi för kompetensförsörjningen på lång sikt för
inriktningen samhällskunskap.
Utbildningsmiljön vad gäller UVK har direkt allmän didaktisk relevans. Lärosätet arbetar med att
utveckla kollegier i syfte att överföra kunskap mellan forskningsmiljöer och undervisningsmiljöer, och
bedömargruppen konstaterar därmed att lärosätet arbetar aktivt med att stärka sambandet mellan
utbildning och forskning. Det finns även en tydlig koppling mellan teori och praktik i UVK. Lärosätets
redovisning av utbildnings- och forskningsmiljön för samhällskunskap präglas av två akademiska
miljöer med relaterade utbildningsprogram: statsvetenskap och sociologi. Miljöernas ämnesteoretiska
relevans för samhällskunskap tecknas i självvärderingen i generella termer, men i låg utsträckning i
förhållande till ämnet och yrket för de blivande lärarna i samhällskunskap. Underlaget visar på en svag
medvetenhet om miljöerna i förhållande till utbildningen av samhällskunskapslärare varför
utbildningsmiljön bedöms som inte tillfredsställande
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inte. Utbildningen ger brett och djupt kunnande inom delar av huvudområdet i statsvetenskap
och sociologi, men inte i ekonomi, Dessutom syns inte något av ämnets mångvetenskapliga centrala
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teman som anges i styrdokumenten för gymnasieskolan.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) kopplas
undervisning och examination samman med vetenskapligt förhållningssätt, forskningsmetoder,
beprövad erfarenhet och lärares yrkeskunnande på ett tillfredställande sätt. Gällande inriktningen
samhällskunskap är det svårt att ur underlaget utläsa en sammanhållen utbildning med progression till
avancerad nivå i vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt. Det framgår till exempel inte
vilket utrymme kvalitativ och kvantitativ metod har i utbildningen. Inslagen i sociologi och
statsvetenskap som redovisas är relevanta, medan andra ämnesinslag inte redovisas. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
integreras i både UVK och VFU, vilket medför att studenterna kontinuerligt under utbildningen
utvecklar denna förmåga. Praktisk yrkesteori används under utbildningen och syftar till att studenterna
ska reflektera över och bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn, vilket ger stöd för progression.
Sett till kurs- och forskningslitteratur har ämnesdidaktik en mycket svag position i inriktningen
samhällskunskap. Underlaget beskriver kurser inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
(VFU) knutna till ämnet. Det framgår att dessa VFU-kurser äger rum under terminer när UVK läses.
Dessa omständigheter förstärker bilden av att ämnesstudierna är svagt kopplade till
yrkesverksamheten, och självvärderingen pekar på detta som ett utvecklingsområde. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet behandlas inom
UVK-kurserna genom att lärosätet har ett tydligt sätt att resonera kring didaktik som avspeglar sig på
kursernas innehåll och utformning. Målet säkerställs även under VFU, vilket sker kontinuerligt under
utbildningen med progression i och med användandet av praktiskt yrkesteori. Användandet av olika
examinationsformer och utformningen av dessa medför enligt bedömargruppen att målet säkerställs.
Målet uppfylls dock inte i inriktningen samhällskunskap. I underlaget beskrivs ingen tydlig idé för
utbildningen när det gäller studenternas förmåga att tillämpa ämnesdidaktik för att undervisa i ämnet.
De ämnesdidaktiska inslagen är få och otydligt beskrivna, utan tydlig plats vare sig i form av egna
delkurser eller som integrerade delar i ämnesteoretiska kurser med specifik kurslitteratur. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet behandlas bland annat genom UVK-kurser där studenterna möter olika
faktorer som påverkar elevers lärande och utveckling. Studenterna ska även göra en
undervisningsplanering som syftar till att göra alla elever delaktiga. VFU och de fältuppgifter som
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studenterna har under de högskoleförlagda kurserna bidrar också till att uppfylla detta mål. Målet
uppfylls inte i inriktningen samhällskunskap. Ämnesdidaktik har en mycket svag position i lärosätets
lärarutbildning i samhällskunskap. De ämnesdidaktiska inslagen är få och otydligt beskrivna. Ämnets
koppling till den pedagogiska verksamheten är svag. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan
bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom undervisningsämnet
samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det finns kurser
med lärandemål om samhälle, mångfald, flerspråkighet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, etik
och hållbar utveckling. Studenterna får träna att göra bedömningar och det finns examinationer som
handlar om att reflektera kring detta, både själv och tillsammans med andra.
Bedömargruppen menar att lärosätet visar medvetenhet när det gäller jämställdhetsperspektivet, vilket
avspeglar sig i de analyser som gjorts och att perspektivet beaktas i kursernas innehåll och
kursutveckling. Det finns också lärandemål om jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet i en
UVK-kurs och i VFU-kurser som kopplar till att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. På
inriktningsnivå har lärosätet har en övergripande plan för jämställdhet och ämnesvis finns mål och
åtgärder. Dock berörs utbildningen i ämnet marginellt.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Inom UVK sker uppföljning och
åtgärder genom högskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete, men återkopplingen kan ges i större
utsträckning. Kursvärderingar genomförs vid kursslut och analyseras av lärare. En examensmatris
används fortlöpande för att stämma av examensmål mot lärandemål. Studentgenomströmningen är
lägre än i riket som helhet och det pågår analys av detta och kursutvecklingsarbete för att öka den.
Gällande inriktningen samhällskunskap ger lärosätet inga exempel på hur man arbetar för att
studenterna i samhällskunskap ska genomföra sin utbildning inom planerad studietid.
Lärarstudenterna i samhällskunskap saknar representation i ämnesstudierna. Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation (UKK) har ett utbildningsråd för lärarutbildningen, med
studentrepresentanter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser vad gäller UVK att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av
utbildningens innehåll och genomförande, exempelvis genom formell studentrepresentation och
genom medverkan i kursutveckling, kursvärderingar och introduktionsdag. Bedömargruppen ser
positivt på att lärosätet initierat olika aktiviteter för att öka studenternas medverkan. Vad gäller
inriktningen samhällskunskap gör studenternas ställning gentemot andra program att de saknar
formella och informella påverkansmöjligheter på utbildningen. Vid intervjun ger lärosätet ett exempel
på hur studenter har kunnat påverka ett moment för att tillgodose sina synpunkter på ämnesdidaktiskt
innehåll. Ett råd för studentnära frågor inrättades 2018, och här finns en förhoppning om att
studenterna i samhällskunskap kan ha en kanal för inflytande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen kan konstatera att lärosätet har relevant samverkan med det omgivande samhället,
på flera olika sätt och i olika konstellationer. Utbildningen blir mer användbar genom teorier som
behandlar förändringsprocesser, VFU på både högstadieskolor och gymnasieskolor och fältstudier
under de högskoleförlagda kurserna, och detta bidrar till att studenten förbereds för ett föränderligt
arbetsliv. Gällande inriktningen samhällskunskap är bedömningen att studenterna utrustas med en
generell beredskap att möta samhällsförändringar. Utbildningens svaga yrkesrelaterade och
ämnesdidaktiska inslag utgör däremot en påtaglig svaghet.
Mälardalens högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4520

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är drygt hälften av lärarna disputerade och alla har
lärarexamen. Lärare medverkar i flera olika kurser och bedömargruppen ser positivt på att
organisationen och samarbetet mellan lärarna motverkar att undervisningsplanen känns splittrad. I
stället kommer de olika kompetenserna till nytta i utbildningen och progression underlättas. Relationen
mellan antalet studenter och lärare är tillfredställande och bedömargruppen noterar att lärosätet har
insatser för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Även för inriktningen svenska är antalet lärare
och deras vetenskapliga och professionella kompetens adekvat i förhållande till utbildningens innehåll
och den begränsade studentvolymen. Bedömargruppen menar dock att den litteraturdidaktiskt
inriktade kompetensen är osäker på lång sikt, både ur ett vetenskapligt och professionsrelaterat
perspektiv.
Utbildningsmiljöerna har direkt allmändidaktisk och/eller ämnesdidaktisk relevans. Lärosätet arbetar
med att utveckla kollegier i syfte att överföra kunskap mellan forskningsmiljöer och
undervisningsmiljöer, och bedömargruppen konstaterar därmed att lärosätet arbetar aktivt med att
stärka sambandet mellan utbildning och forskning. Det finns även en tydlig koppling mellan teori och
praktik i UVK. I den gemensamma forskningsmiljön ingår språkvetenskapliga och -didaktiska projekt
som i hög grad är praktiknära och inriktade mot undervisning i flerspråkiga miljöer. Den
litteraturvetenskapliga forskningen är ämnesteoretiskt inriktad, men det framgår inte i vad mån den
också är professionsinriktad. Miljön är därför inte tillfredställande i alla delar, eftersom det
språkvetenskapliga och språkdidaktiska innehållet är mer systematiskt utformat mot yrkesutövningens
kunskapsbehov än det litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
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Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår olika studentaktiva arbetsformer med syfte att utveckla studenternas
akademiska litteracitet i relation till både det språkvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga
utbildningsinnehållet. Lärosätet visar att lärandeaktiviteter i kombination med examinationer
säkerställer måluppfyllelse, även om utbildningen framstår som mer språkvetenskaplig än
litteraturvetenskaplig när det gäller de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen.
Bedömargruppen och rekommenderar lärosätet att komma tillrätta med denna obalans.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls då bedömargruppen anser att lärosätet i undervisning och examination
kopplar samman vetenskapligt förhållningssätt, forskningsmetoder, beprövad erfarenhet och lärares
yrkeskunnande på ett tillfredställande sätt. Fältstudier är en återkommande aktivitet i progression som
gör att studenterna får planera och genomföra undervisning utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. I språkvetenskapligt, språkdidaktiskt, litteraturvetenskapligt och litteraturdidaktiskt inriktade
kurser studerar, diskuterar och prövar studenterna ämnesspecifika och ämnesdidaktiska
frågeställningar och teorier i relation till kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Trots vissa
svagheter i de självständiga arbetena anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls på olika sätt. Vetenskapligt förhållningssätt och beprövad
erfarenhet integreras i både UVK och VFU, vilket medför att studenterna kontinuerligt under
utbildningen utvecklar denna förmåga. Praktisk yrkesteori används under utbildningen och syftar till att
studenterna ska reflektera över och bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn, vilket ger stöd för
progression. Fältstudier är en återkommande lärandeaktivitet, där empiriska forskningsresultat ställs
mot egna iakttagelser för att utveckla undervisningen. Studenterna tar del av aktuell forskning, prövar
olika undersökningsmetoder och redovisar och diskuterar återkommande resultatet av andras och
egna undersökningar. Utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse och
bedömargruppen anser att systematiken, bredden och progressionen i de lärandeaktiviteter som ingår
i fältstudierna är en styrka.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom att lärosätet har ett
tydligt sätt att resonera kring didaktik som avspeglar sig på UVK-kursernas innehåll och utformning.
Målet säkerställs även under VFU, vilket det sker kontinuerligt under utbildningen med progression i
och med användandet av praktiskt yrkesteori. Kursinnehåll, aktiviteter och examinationer bildar en
innehållsrik, sammanhållen och integrerad utbildning som bygger på aktuell forskning som är relevant
för undervisning i svenska i gymnasieskolan. Användandet av olika examinationsformer och
utformningen av dessa medför enligt bedömargruppen utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Det språkdidaktiska innehållet med tillhörande lärandeaktiviteter är dock
mer utvecklat än motsvarande för litteraturdidaktik, så där finns ett utvecklingsområde för att
måluppfyllelse ska kunna säkerställas även på lång sikt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls bland annat genom UVK-kurser där studenterna möter olika faktorer som påverkar
elevers lärande och utveckling. Studenterna ska även göra en undervisningsplanering som syftar till
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att göra alla elever delaktiga. VFU och de fältuppgifter som studenterna har under de
högskoleförlagda kurserna bidrar också till att uppfylla detta mål. VFU är förlagd både till grundskolans
årskurs 7–9 och till gymnasieskolan. Detsamma gäller för de fältstudier som studenterna gör under det
första året. Bedömargruppen ser positivt på att man skapar förståelse för undervisning i olika miljöer.
Utöver VFU:n ger lärosätet för inriktningen svenska exempel på lärandeaktiviteter och examinationer
som enligt bedömargruppen bidrar till att lärosätet uppfyller examensmålet. Bedömargruppen
rekommenderar dock lärosätet att se över språkdidaktiskt inriktade lärandemål, lärandeaktiviteter och
examinationer med fokus på delen av målet som rör ”på bästa sätt stimulera varje elevs lärande” i
svenska. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det finns kurser
med lärandemål om samhälle, mångfald, flerspråkighet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, etik
och hållbar utveckling. Studenterna får träna att göra bedömningar och det finns examinationer som
handlar om att reflektera kring detta, både själv och tillsammans med andra. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet är enligt bedömargruppen väl förankrat i utbildningen, vilket avspeglar sig i
de analyser som gjorts och att perspektivet beaktas i kursernas innehåll och kursutveckling. Det finns
också lärandemål om jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet i en UVK-kurs och i VFUkurser som kopplar till att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. Jämställdhetsfrågor som rör
olika lärandeaktiviteter ingår i språkvetenskapliga och språkdidaktiska kurser och i
litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska kurser.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker genom högskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete,
men återkopplingen kan ges i större utsträckning. Viss återkopplingen är personbundet, vilket medför
att den inte alltid sker, men för svensklärarutbildning har den fungerat och studenterna har fått
information om ändringar som lärosätet har gjort. Kursvärderingar genomförs vid kursslut och
analyseras av lärare. En examensmatris används fortlöpande för att stämma av examensmål mot
lärandemål. Studentgenomströmningen är lägre än i riket som helhet och det pågår analys av detta
och kursutvecklingsarbete för att öka den. Man har också satt in åtgärder inom undervisning och
examination för att öka genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningens innehåll och
genomförande, exempelvis genom formell studentrepresentation och genom medverkan i
kursutveckling, kursvärderingar och introduktionsdag. Bedömargruppen vill påpeka att det är viktigt att
studenterna framöver också medverkar i de formella forum som bereder kurser för
svensklärarutbildningen. Gruppen ser positivt på att lärosätet initierat olika aktiviteter för att öka
studenternas medverkan.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Bedömargruppen kan konstatera att lärosätet har relevant samverkan med det omgivande samhället,
på flera olika sätt och i olika konstellationer. Utbildningen blir mer användbar genom teorier som
behandlar förändringsprocesser, VFU på både högstadieskolor och gymnasieskolor och fältstudier
under de högskoleförlagda kurserna, och detta bidrar till att studenten förbereds för ett föränderligt
arbetsliv. Utbildningen förbereder också studenten för yrkesutövning i ett samhälle och en skola med
språklig mångfald. Digitaliseringens betydelse för undervisning och lärande ses som central för att
vidareutveckla utbildningen. Bedömargruppen anser att lärosätets samverkan med kulturinstitutioner
och kulturarbetare är en styrka.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4517

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser bedömningsgrunden personal är tillfredsställande eftersom utbildningen
omfattar ett begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen inom UVK
är svag och behöver stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i
kompetensförsörjningsarbetet och i det välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att
genomföra utbildningen på lång sikt. Det är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig
kompetens som är relevant för ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. Det finns också
ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och
professionskompetens inom inriktningen samhällskunskap. Värt att uppmärksamma är dock att
nyckelpersoner för den ämnesdidaktiska och professionsinriktade kompetensen i samhällskunskap
närmar sig pension, och att det finns en viss sårbarhet för den vetenskapliga kompetensen. Som
brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner.
En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom
VFU-handledarutbildning. Strategier för att bättre attrahera och behålla personal håller på att tas fram.
Bedömningsgrunden om utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande. Lärosätet uppvisar en
genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt utbildningsvetenskaplig relevans,
och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt skapar förutsättningar för
forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika nationella och internationella
nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och pedagogik med inriktning mot
didaktik. Den ämnesdidaktiska forskningen är svagare. Merparten av lärarna som är verksamma i
samhällskunskap är forskarkompetenta. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet strävar efter
att initiera forskning med en tydligare koppling till samhällskunskapsdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både bredd och djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning.
Samhällskunskapsämnets komplexitet kräver samverkan mellan olika lärare och kontinuerliga
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analyser av kursinnehållet och sammansättningen. Detta förefaller fungera väl vid lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det genom att studenten redan från start får ta ställning till frågor om
vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera kurser ingår vetenskapsteori och
forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och lärosätet examinerar kunskaperna
genom varierande examinationer. Mest centrala är delkurser om forskningsmetod, inom ramen för
UVK och i samhällskunskap, samt det självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser
under utbildningen innehåller också relevanta moment för målet. Jämfört med inriktningen mot
gymnasieskolan finns dock mindre utrymme för metodstudier inom ramen för ämnesstudierna i
samhällskunskap och att specifikt analysera inriktningen 7–9 ses som särskilt angeläget. För
samhällskunskapsämnets del kan exempelvis övervägas om det finns skäl att sammanföra
metodinslag från olika kurser i en egen – och möjligen mer synliggjord – delkurs, eller om den
nuvarande ordningen är den mest tillfredsställande. Lärosätet bör också diskutera om det är klokt att
båda självständiga arbeten skrivs i samhällskunskap, eller om det vore möjligt att förlägga det ena till
ett annat ämne.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar
och olika former av lärandeaktiviteter med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av
vetenskaplig litteratur. inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
Fältstudieuppgifter och självständiga arbeten har en viktig roll, tillsammans med VFU. Samtliga VFUperioder äger rum under UVK-terminer, även de som är knutna till ämnesstudierna. En potentiell risk
för ett glapp mellan ämnesstudier och VFU finns därför. Lärosätet framför dock goda argument för den
valda studiegången och arbetar tydligt med att integrera VFU med ämnesstudierna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det pågående arbetet
med att förstärka VFU-organisationen kan dock skapa förutsättningar för måluppfyllelse, liksom den
etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer under VFU. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Lärosätet visar en tydlig strategi i arbetet med ämnesdidaktik inom
inriktningen samhällskunskap genom utbildningen, huvudsakligen som en integrerad strimma i flera
ämneskurser. Både metodikinslag och teoretiska perspektiv ingår, och en tydlig progression
framträder.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det finns en klart uttryckt didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK.
Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och
relation med elever, kollegor och föräldrar samt utveckla goda relationer mellan sina elever.
Måluppfyllelse sker alltså främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och där betonas den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det redogörs för en genomtänkt helhetsidé med VFU.
Idén är dock i hög grad allmänt didaktiskt orienterad och inramad av UVK-kurser och perspektiv. Vid
intervjuerna framkom emellertid att även ämnesstudierna i samhällskunskap är länkade till de VFUperioder (II och III) som hör till ämnesstudierna, bland annat genom examinationsuppgifter. En god
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medvetenhet om det potentiella glapp som skulle kunna uppkomma i och med upplägget finns också.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar när det gäller examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna, lärarna och ledningen.
Jämställdhetsfrågor återkommer i flera kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar
med jämställdhet inom UVK så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar. För
inriktningen samhällskunskap framträder dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Ämneslärarutbildningen vid lärosätet utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och
kommunikation som huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska
kvalitetsarbetet är väl förankrat organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en
genomtänkt organisation av kvalitetsarbetet på flera nivåer. Bedömargruppen rekommenderar dock
lärosätet att överväga att eventuellt tona ned några av de centrala, standardiserade, procedurerna, till
förmån för uppföljning som ligger ”närmare” specifika delar av utbildningen, så som kurserna i
samhällskunskap. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för kvalitetsutveckling.
För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid har studievägledare
regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå igenom och följa
upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. När det gäller uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för
reflektion om avvägningen mellan standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära
arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Utbildningen förbereder också studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifika satsningar på
t.ex. digitala verktyg. Den redovisade samverkan med både skolsamhället och andra offentliga
institutioner bidrar till att utveckla studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt den
egna yrkesverksamheten.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4514

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser bedömningsgrunden personal är tillfredsställande eftersom utbildningen
omfattar ett begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen inom UVK
är svag och behöver stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i
kompetensförsörjningsarbetet och i det välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att
genomföra utbildningen på lång sikt. Det är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig
kompetens som är relevant för ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. Det finns också
ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och
professionskompetens inom inriktningen samhällskunskap. Värt att uppmärksamma är dock att
nyckelpersoner för den ämnesdidaktiska och professionsinriktade kompetensen i samhällskunskap
närmar sig pension, och att det finns en viss sårbarhet för den vetenskapliga kompetensen. Som
brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner.
En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom
VFU-handledarutbildning. Strategier för att bättre attrahera och behålla personal håller på att tas fram.
Bedömningsgrunden om utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande. Lärosätet uppvisar en
genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt utbildningsvetenskaplig relevans,
och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt skapar förutsättningar för
forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika nationella och internationella
nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och pedagogik med inriktning mot
didaktik. Den ämnesdidaktiska forskningen är svagare. Merparten av lärarna som är verksamma i
samhällskunskap är forskarkompetenta. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet strävar efter
att initiera forskning med en tydligare koppling till samhällskunskapsdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning.
Samhällskunskapsämnets komplexitet kräver samverkan mellan olika lärare och kontinuerliga
analyser av kursinnehållet och sammansättningen. Detta förefaller fungera väl vid lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Det genom att studenten redan från start får ta ställning till frågor om
vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera kurser ingår vetenskapsteori och
forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och lärosätet examinerar kunskaperna
genom varierande examinationer. Mest centrala är delkurser om forskningsmetod, inom ramen för
UVK och i samhällskunskap, samt det självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser
under utbildningen innehåller också relevanta moment för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar
och olika former av lärandeaktiviteter med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av
vetenskaplig litteratur. inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
Fältstudieuppgifter och självständiga arbeten har en viktig roll, tillsammans med VFU. Samtliga VFUperioder äger rum under UVK-terminer, även de som är knutna till ämnesstudierna. En potentiell risk
för ett glapp mellan ämnesstudier och VFU finns därför. Lärosätet framför dock goda argument för den
valda studiegången och arbetar tydligt med att integrera VFU med ämnesstudierna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det pågående arbetet
med att förstärka VFU-organisationen kan dock skapa förutsättningar för måluppfyllelse, liksom den
etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer under VFU. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Lärosätet visar en tydlig strategi i arbetet med ämnesdidaktik inom
inriktningen samhällskunskap genom utbildningen, huvudsakligen som en integrerad strimma i flera
ämneskurser. Både metodikinslag och teoretiska perspektiv ingår, och en tydlig progression
framträder.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det finns en klart uttryckt didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK.
Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och
relation med elever, kollegor och föräldrar samt utveckla goda relationer mellan sina elever.
Måluppfyllelse sker alltså främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och där betonas den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det redogörs för en genomtänkt helhetsidé med VFU.
Idén är dock i hög grad allmänt didaktiskt orienterad och inramad av UVK-kurser och perspektiv. Vid
intervjuerna framkom emellertid att även ämnesstudierna i samhällskunskap är länkade till de VFUperioder (II och III) som hör till ämnesstudierna, bland annat genom examinationsuppgifter. En god
medvetenhet om det potentiella glapp som skulle kunna uppkomma i och med upplägget finns också.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar när det gäller examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
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lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna, lärarna och ledningen.
Jämställdhetsfrågor återkommer i flera kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar
med jämställdhet inom UVK så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar. För
inriktningen samhällskunskap framträder dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Ämneslärarutbildningen vid lärosätet utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och
kommunikation som huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska
kvalitetsarbetet är väl förankrat organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en
genomtänkt organisation av kvalitetsarbetet på flera nivåer. Bedömargruppen rekommenderar dock
lärosätet att överväga att eventuellt tona ned några av de centrala, standardiserade, procedurerna, till
förmån för uppföljning som ligger ”närmare” specifika delar av utbildningen, så som kurserna i
samhällskunskap. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för kvalitetsutveckling.
För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid har studievägledare
regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå igenom och följa
upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. När det gäller uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för
reflektion om avvägningen mellan standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära
arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Utbildningen förbereder också studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifika satsningar på
t.ex. digitala verktyg. Den redovisade samverkan med både skolsamhället och andra offentliga
institutioner bidrar till att utveckla studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt den
egna yrkesverksamheten.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4521

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Bedömargruppen anser kompetensen inom UVK är tillräcklig eftersom utbildningens omfattar ett
begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen är svag och behöver
stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i kompetensförsörjningsarbetet och i det
välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att genomföra utbildningen på lång sikt. Det
är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig kompetens som är relevant för
ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. För inriktningen svenska är antalet lärare och deras
vetenskapliga, professionella och pedagogiska kompetens är på kort sikt adekvat i förhållande till
utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen, men är sårbar. På längre sikt krävs mer
kompetens på docent- och professorsnivå. Bedömargruppen anser, med viss tveksamhet, att
personalen är tillfredställande på lång sikt. Bedömargruppen noterar dock att lärosätet har påbörjat
rekrytering och har tydliga planer för kompetensförsörjning.
Lärosätet uppvisar en genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt
utbildningsvetenskaplig relevans, och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt
skapar förutsättningar för forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika
nationella och internationella nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och
pedagogik med inriktning mot didaktik. För inriktningen svenska är själva organisationen av
forskningen i miljöer och grupper är tydlig och väl förankrad, men dessa är främst allmändidaktiskt
inriktade även om det finns vissa kopplingar till forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning.
Det är oklart vilken relevant forskning för svensklärarutbildningen som bedrivs av lärare vid lärosätet
och hur studenterna får ta del av den. Bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att
fokuserat och samlat bygga upp en profilerande språkdidaktisk forskning som förslagsvis är inriktad
mot språkbruk, muntlighet och retorik, och litteraturdidaktisk forskning om historisk förståelse av äldre
litteratur och digitaliserad fiktion. Utbildningsmiljön är därmed inte tillfredställande, enligt
bedömargruppen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen är indelad i fyra block och har kurser med progression som syftar till att integrera
ämneskunskaper med ämnesdidaktik så att innehållet blir yrkesrelevant. Dock tenderar det
språkvetenskapliga och -didaktiska innehållet att hållas separat från det litteraturvetenskapliga och didaktiska innehållet, vilket leder till att utbildningen framstår som splittrad. Måluppfyllelsen säkerställs
systematiskt genom varierande examinationsformer, alltifrån skriftliga salstentamina till muntliga
presentationer av aktuell forskning som är relevant för utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. I UVK får
studenten redan från start ta ställning till frågor om vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera
kurser ingår vetenskapsteori och forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och
lärosätet examinerar kunskaperna genom varierande examinationer. Måluppfyllelsen möjliggörs
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systematiskt genom kurser inom UVK och kursinnehåll som är inriktat mot ämnesspecifika och
ämnesdidaktiska vetenskapliga traditioner och metoder, men progressionen är oklar. Bland annat har
det självständiga arbetet en otydlig funktion i svensklärarutbildningen, och det framgår att
förberedelserna är eftersatta. Lärosätet bör också se över progressionen i innehåll och aktiviteter inför
de självständiga arbetena och planeringen och examinationen av dessa. Detta bör man göra i nära
samarbete mellan lärare som är inriktade mot pedagogik och allmändidaktik och lärare med inriktning
mot litteraturvetenskap och -didaktik och språkvetenskap och -didaktik. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men säkerställer den inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska.
Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar och olika former av lärandeaktiviteter
med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av vetenskaplig litteratur. En
återkommande uppgift är att praktiknära undersöka och diskutera undervisning i svenska med
utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning, vilket möjliggör måluppfyllelse. Utbildningens
språkvetenskapliga och språkdidaktiska innehåll är dock inte samordnat med det
litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska innehållet, vilket leder till en tudelning av
svensklärarutbildningen. Lärosätet ger också exempel på examinerande i uppgifter inom olika kurser.
Arbetet för att nå måluppfyllelse är under utveckling, och vissa delar är ännu inte på plats. Det medför
att den tänkta progressionen inte blir helt tydlig för bedömargruppen. Sammantaget medför det att
lärosätet inte kan visa hur målet säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det finns lärandemål och
aktiviteter som är inriktade mot studenternas egen yrkesutövning när det gäller både det
språkvetenskapliga och språkdidaktiska utbildningsinnehållet och det litteraturvetenskapliga och
litteraturdidaktiska innehållet. Metodiska problem i olika undervisningssituationer får tydligt utrymme.
Måluppfyllelse säkerställs genom varierande examinationsformer som är baserade på
lärandeaktiviteter. Det pågående arbetet med att förstärka VFU-organisationen skapar förutsättningar
för måluppfyllelse, liksom den etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer
under VFU. För att få en enhetlig bedömning och examination av studenternas prestationer under
VFU:n används en ”professionsutvecklingsmatris” i dialog med handledarna. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Däremot är den innehållsliga förbindelsen mellan UVK, VFU, ämne
och ämnesdidaktiska studier oklar, eftersom VFU inte placerats i särskilda terminer som är inriktade
mot ämnet inklusive ämnesdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det finns en klart uttryckt
didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK. Därmed bidrar UVK tydligt till måluppfyllelse
men progressionen i utbildningen blir otydlig. Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt
pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och relation med elever, kollegor och föräldrar samt
utveckla goda relationer mellan sina elever. Bedömargruppen konstaterar att VFU-kurser ligger i
terminer där inga ämneskurser ingår, och då blir det svårare att säkerställa måluppfyllelse när det
gäller svenska. Det är även oklart i vad mån olika typer av språklig funktionsvariation behandlas.
Lärosätet beskriver hur målet slutexamineras, men bedömargruppen ser inte hur utbildningens

)

Ölk

BESLUT

279(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

utformning, framför allt VFU:ns placering, förbereder studenterna för denna examination. Studenterna
kan även välja i vilket ämne som examinationen sker, och om de väljer ett annat ämne framgår det
inte hur målet examineras för svenska. Även om UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen
sammantaget att oklarheterna inom inriktningen svenska innebär att utbildningen i sin helhet inte
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar dock tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar enligt med examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Ett inkluderande perspektiv genomsyrar utbildningen och lärosätets jämställdhetspolicy ligger till grund
för allt utvecklingsarbete. Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna,
lärarna och ledningen. Jämställdhetsfrågor ingår också i kurser inom UVK och återkommande i
ämneskurser och ämnesdidaktiska kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar med
jämställdhet så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar.
Ämneslärarutbildning utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och kommunikation som
huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat
organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en genomtänkt organisation av
kvalitetsarbetet på flera nivåer. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för
kvalitetsutveckling. Lärosätet genomför flera förändringar av svensklärarutbildningen. Exempelvis
håller man på att utveckla arbetet med bedömning, vetenskapliga perspektiv och metoder samt strävar
efter att föra litteraturvetenskap och -didaktik närmare språkvetenskap och -didaktik. Det förblir dock
oklart för bedömargruppen var i lärosätets organisation för kvalitetsarbete som man har identifierat
dessa olika utvecklingsområden. Men gruppen anser att lärosätet har en uppföljning och utvärdering,
särskilt av svensklärarutbildningen, som medför att man vidtar åtgärder och ger återkoppling till
relevanta intressenter. För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid
har studievägledare regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå
igenom och följa upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Lärosätet rekommenderas dock att analysera genomströmningen för svensklärarutbildningen för att
kunna ta ställning till om det behövs några ämnesspecifika stödinsatser.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. Lärosätet rekommenderas därför att stärka förutsättningarna för en bred
och öppen dialog med studenterna samt fundera på om det behövs några åtgärder för att främja
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inflytandet – särskilt för studenter på svensklärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Det sker framför allt genom VFU, men fältstudier och en
professionsdag för studenter ingår också. Det finns också samverkan med exempelvis barn- och
ungdomspsykiatrin, man gör studiebesök i tingsrätten och på länsmuseum samt driver ett
integrationsprojekt i samarbete med en konsthall. Bedömargruppen skulle gärna se att ytterligare
samverkan, till exempel med biliotek, för att göra den än mer relevant för svensklärarutbildningen. Det
bör finnas goda möjligheter att vidareutveckla samverkan, inte minst inom idrott och kultur. Lärosätet
visar på olika sätt att utbildningen omhändertar frågor som är centrala för lärares yrkesutövning i ett
föränderligt arbetsliv.
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätet ger inte tillräckliga förutsättningar i form av personal och miljö för att bedriva UVK i den
omfattning som nu sker (delar av UVK ligger på Stockholms universitet), även om utbildningsvolymen
är liten. Den konstnärliga kompetensen har prioriterats för personalen anställd vid SKH, medan den
vetenskapliga kompetensen främst representeras av lärarna på Stockholms universitet.
Bedömargruppen ser ett behov av en tydligare övergripande funktion med ansvar för att bevaka och
samordna alla de kompetenser som utbildningen berör. Lärosätet redovisar samtidigt en övertygande
strategi för att öka forskningskompetensen i lärarlagen, men både den allmändidaktiska och den
dansdidaktiska kompetensen behöver stärkas.
För inriktningen dans bedöms inte heller bedömningsgrunden Personal som tillfredsställande,
eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig kompetens inom allmändidaktik, danspedagogik samt
didaktik. Ett tydligt utvecklingsområde är därför att öka den vetenskapliga kompetensen inom
personalgruppen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms inte heller stå i proportion till
volym, innehåll och genomförande på lång eller kort sikt, och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att anställa fler lärare med erfarenhet från det fält som utbildningen riktas mot. Den
konstnärliga kompetensen bedöms vara adekvat på kort sikt, men eftersom många är visstidsanställda
är långsiktigheten osäker menar bedömargruppen.
Inom UVK bedöms lärosätet bedriva utbildning i en konstnärligt högt kvalificerad och
forskningsmässigt delvis integrerad miljö med internationell profil där samverkan sker med Stockholms
universitet när det gäller UVK. Studenterna är del av både den konstnärliga och ämnesdidaktiska
miljön som finns vid lärosätet, och via UVK finns vissa möjligheter att ta del av den
utbildningsvetenskapliga miljön vid Stockholms universitet.
Inom inriktningen dans anser dock bedömargruppen att det inte finns en tillräckligt utbyggd
vetenskaplig miljö för utbildningen, eftersom det saknas kompetens inom framför allt danspedagogik.
Samarbetet med Stockholms universitet är inte tillräckligt för att skapa kurser på avancerad nivå inom
danspedagogik. Ett tydligt utvecklingsområde är därför att öka den vetenskapliga kompetensen inom
personalgruppen. Det finns inte heller en tillräckligt väl utbyggd professionsinriktad miljö, eftersom det
inte finns tillräckligt med personal med tydlig koppling till yrkesområdet i utbildningen. Att studenterna
får ytterligare tillgång till aktiva gymnasielärares yrkesrelaterade erfarenheter ser bedömargruppen
som ett utvecklingsområde i utbildningen, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att anställa
fler lärare med erfarenhet från det fält som utbildningen riktas mot. Det finns en konstnärlig
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utbildningsmiljö vid lärosätet som är relevant för utbildningen, och en styrka i utbildningen är att den
konstnärliga och tvärkonstnärliga miljö som studenterna vistas i vid lärosätet tydligt knyts an till
ämneslärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls inte i utbildningen. På grundläggande nivå finns det goda förutsättningar för
lärosätet att möjliggöra för studenterna att nå målet. En styrka som bedömargruppen har
uppmärksammat är hur teori och praktik, handling och reflektion samt konst och didaktik knyts
samman i de kurser som beskrivs, samt hur undervisnings- och examinationsformerna varieras på ett
genomtänkt sätt. Vad som däremot saknas i utbildningen är möjligheter för studenterna att få insikt i
det danspedagogiska och dansvetenskapliga området på avancerad nivå, Ett utvecklingsområde är att
inom utbildningen vid lärosätet arbeta för en mer enhetlig och stabil vetenskaplig grund för
danspedagogik och att erforderliga resurser knyts till utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet är svårt att bedöma i förhållande till den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) separerat från ämnes- och ämnesdidaktiska studier, och i
förhållande till att delar av UVK bedrivs inom Stockholms universitet. Men bedömargruppen anser att
den vetenskapliga kompetensen på lärosätet behöver stärkas för att detta mål ska kunna garanteras,
både inom UVK och inom utbildningen i sin helhet, i första hand när det gäller vetenskapsteori och
kvantitativ metod. Även om studenterna redan tidigt i utbildningen får möta vetenskapliga texter,
metoder och teorier på en grundläggande nivå, saknas det möjligheter för studenterna att utveckla en
fördjupad kunskap i vetenskapsteori, samt kvalitativa och kvantitativa metoder. En rekommendation
från bedömargruppen är att lärosätet anställer fler disputerade lärare och forskare inom området
danspedagogik för att möjliggöra att studenterna får möta teorier och metoder som även har bäring på
det danspedagogiska området. När det gäller relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen finner bedömargruppen att utbildningens upplägg
och genomförande möjliggör en sådan kunskapsutveckling genom en god koppling mellan teori och
praktik i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Bedömargruppen menar att studenterna får möjligheter att
på en grundläggande nivå tillägna sig de färdigheter och förmågor som målet stipulerar, men anser att
detta saknas på avancerad nivå. Lärosätet erbjuder förvisso studenterna i huvudsak tillräckliga
förutsättningar att med tydlig progression utveckla de förmågor som målet mäter inom UVK. Den
forskning som aktualiseras har ett tydligt fokus på normkritik och postmodern teori, vilket kan ses som
motiverat i relation till ämnets traditioner, men framträder även som en viss teoretisk och metodologisk
begränsning. Att knyta ämnesdidaktiska forskare till utbildningen som kan förmedla forskning i
undervisningen och förbereda studenterna att genomföra vetenskapliga arbeten på avancerad nivå,
ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. Ett annat är att formulera lärandemålen på
avancerad nivå på ett tydligt sätt för att säkerställa en måluppfyllelse som harmonierar med de
nationella målen för utbildning på avancerad nivå. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar
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till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet redovisar en
övertygande programstruktur där ämneskurserna och UVK-kurserna tydligt integreras med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), som behandlar och examinerar både didaktiska,
ämnesdidaktiska och metodiska aspekter. Ämnet och en mindre studentgrupp gör det naturligt att
tillämpa och utvärdera olika dansundervisningsmetoder. En styrka enligt bedömargruppens
uppfattning är att upplägget av utbildningen säkerställer målet på flera sätt. En svaghet är att det inte
tydligt framkommer för bedömarna, varken i självvärderingen eller intervjuerna, hur didaktisk och
ämnesdidaktisk teori integreras i kompetensområdet på avancerad nivå. Att tydliggöra detta i
utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls, främst genom VFU men även kopplat till ämnes- och ämnesdidaktiska kurser samt
UVK-kurser. VFU-kvaliteten varierar, men studenterna uppger att även mindre goda VFU-erfarenheter
hanteras konstruktivt inom utbildningen. Examinationen av målet sker genom studenternas
självvärdering, handledarens VFU-utlåtande och trepartssamtal, vilket bedömargruppen anser ger ett
genomtänkt intryck. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att fortsätta arbetet med VFU-placeringar,
för att alla studenter ska få så bra VFU-placeringar som möjligt och förberedas för dessa i god tid.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar på
ett övertygande sätt hur VFU- och UVK-kurser bidrar till att studenterna utvecklar reflekterande
förmåga i relation till samhälleliga, värdegrundsbaserade och etiska frågor. UVK-kurserna om sociala
relationer, juridik och etik i skolan som behandlar normalitet och elevers integritet lyfts särskilt fram av
lärosätet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet för ett medvetet jämställdhetsarbete
på flera nivåer, vilket även innefattar själva utbildningen, där jämställdhet är en viktig aspekt av
utbildningens fokus på normkritik och genuspedagogik. Jämställdhet och normkritiska perspektiv
förekommer som teman i kurser och jämställdhet tas i beaktande när exempelvis litteraturlistor
fastställs. Bedömargruppen skulle däremot vilja se att ytterligare ansträngningar gjordes för att
studenterna ska få möjligheter att tränas och förberedas för att arbeta med elevers jämställda
möjligheter till lärande i skolan.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Lärosätets har
nära kontakter mellan lärare och studenter kompletterat med ett digitalt utvärderingssystem för att
säkerställa anonymiteten, samt olika forum för att utvärdera och utveckla utbildningen i samverkan
med studenter och andra lärosäten. Bedömargruppen ser ett behov av mer systematisk uppföljning av
studenternas erfarenheter från Stockholms universitets kurser inom UVK och inom det andra ämnet,
om studenterna läser det på Stockholms universitet. Skälet är både att utveckla den egna utbildningen
och att ge stöd åt studenterna under utbildningen. En styrka är att kursvärderingar sker på flera nivåer,
även muntliga. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid
genom den kontinuerliga kontakt som framför allt programsamordnaren har med studenterna. Ett
viktigt utvecklingsområde är att utveckla instanser som tydligare fångar upp studenter som riskerar att
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inte nå mål på avsatt tid och att underlätta i utbildningens struktur så att studenter inte behöver läsa
mer än på helfart.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas av lärosätet på ett tillfredsställande sätt, och arbete pågår för att stärka
studentinflytandet. Små studentgrupper medför att studenterna har lätt att kontakta lärare och
utbildningsanordnare, och på så vis påverka sin utbildning. En nackdel är att detta också kan medföra
svårigheter att ta upp känsligare frågor, vilket lärosätet är medvetet om.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet beaktas på ett i flera avseenden övertygande sätt. Både utbildningens
högskoleförlagda kurser och VFU-kurser är användbara och förbereder studenterna för att både
teoretiskt och praktiskt möta förändringar i arbetslivet. En anmärkningsvärd bredd uppvisas i flera
praktiknära samarbetsprojekt, genom samarbeten med andra lärarutbildningar och konstnärliga
utbildningar och genom att studenterna för göra egna dansföreställningar. Det pågår även ett
samarbete med Liljeholmens gymnasium, där studenterna får möjlighet att undervisa nyanlända elever
i dans.
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Stockholms universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4490

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Bedömargruppen noterar inledningsvis att lärosätet erbjuder ämneslärarutbildning med inriktning mot
undervisningsämnet matematik i gymnasieskolan i tre varianter, med olika utbildningsplaner och olika
programansvariga institutioner. Matematik är alltid andra ämne i två av dessa varianter, som
gemensamt benämns den integrerade strukturen. Den tredje varianten är den ämneskoncentrerade
strukturen, där matematik kan vara antingen första eller andra ämne. Bedömningen av lärosätets
ämneslärarutbildningar med inriktning matematik har försvårats av att stor del av ämnesdidaktiken har
placerats inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och att lärosätets självvärdering för UVK
inte beskriver de ämnesdidaktiska kurserna i relation till inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och
en majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till väl kvalificerad
personal i både matematik och matematikdidaktik. Det finns lärare i matematik som också har god
matematikdidaktisk kompetens, vilket innebär goda förutsättningar för en sammanhållen
ämneslärarutbildning i matematik.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet att utbildningsmiljön bottnar i både
professionskunnande och forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt
inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika institutioner. Inom inriktningen matematik utgår
utbildningsmiljön från starka forskningsmiljöer i matematik och matematikdidaktik. Det är framför allt
forskningen och forskningsmiljön i matematikdidaktik som är tillgänglig för studenterna och som har
tydlig yrkesrelevans. Självständiga arbeten kan knytas till lärarnas forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom poängutrymmet för matematik och matematikdidaktik huvudsakligen används för
studier i matematik. Inom den ämneskoncentrerade strukturen bidrar kurserna i matematikdidaktik till
att utveckla studenternas breda kunnande i matematik. Bedömargruppen anser att utbildningen i sin
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helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för den integrerade strukturen,
men brister i den ämneskoncentrerade strukturen där vetenskaplig progression mellan UVK, ämne
och ämnesdidaktik inte framgår. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för
datainsamling i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för den integrerade
strukturen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade
strukturen. Lärosätet säkerställer inte att studenterna har uppnått tillräckliga kunskaper om
vetenskaplig metod och källhantering innan de påbörjar ett självständigt arbete på avancerad nivå.
Vidare saknas i kursplanen för det självständiga arbetet krav på matematiskt ämnesinnehåll, och det
saknas krav på att arbetet ska planeras så att det blir relevant för matematiklärares yrkesutövning.
Därmed säkerställs inte måluppfyllelse avseende relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för matematikundervisning i årskurs 7-9. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse i den integrerade strukturen anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade strukturen är så
omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat behandlas på ett tillfredsställande sätt inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan. Studenterna tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur
detta kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Målet om att kritiskt och självständigt
tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat uppfylls
inte inom inriktningen matematik. Det är oklart i vilken utsträckning matematikdidaktik behandlas i de
kurser i ämnesdidaktik som ingår i UVK. Vidare ger lärosätet exempel från en kurs i matematikdidaktik i
den integrerade strukturen som har otydlig förankring i matematikdidaktisk forskning och begränsad
relevans för inriktningen mot årskurs 7-9. Ett annat exempel är begreppsbildning som i den
ämneskoncentrerade strukturen behandlas i slutet av utbildningen, men borde ha behandlats betydligt
tidigare. Bedömargruppen anser därför att det finns anledning att se över innehållet och progressionen i
de matematikdidaktiska kurserna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse i att tillämpa didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till
studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en variation i examinationsformer.
Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att studenterna får träna på hur olika
moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska lektionsupplägg och
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lektionsplaneringar. Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom
inriktningen matematik eftersom lärosätet har en väl genomtänkt progression inom UVK och VFU som
utvecklar studenternas förmåga att undervisa. Bedömargruppen anser att lärosätet på ett trovärdigt
sätt har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom progression inom ramen för
UVK och VFU samt i relation till studentens ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till
olika professioner i skolan, i synnerhet specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande,
ledarskap i klassrummet, olika diagnoser och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och
förutsättningar, mångkulturalitet, särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i
undervisningen. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en väl genomtänkt progression
inom UVK och VFU. Lärosätet beskriver särskilt hur studenternas fördjupade ämneskunskaper bidrar
till förmågan att göra välavvägda didaktiska val och anpassa undervisningen till elevers olika behov.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar att
måluppfyllelse för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs genom
kursens genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande
moment i VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man
arbetar med hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Inom inriktningen matematik ingår
jämställdhetsperspektivet tydligt i vissa kurser. Exempelvis analyserar studenterna jämställdheten i
läromedel, och inför VFU uppmanas studenterna vara observanta på hur läraren fördelar frågor. Vid
institutionerna finns också ett pågående jämställdhetsarbete. Exempelvis ser man över författare till
kurslitteratur och fördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare på kurserna.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Programråden har en viktig roll för kvalitetsarbetet i och med att studenterna,
skolhuvudmännen och alla kursansvariga institutioner är representerade. Ämneslärarstudenter med
inriktning matematik är representerade i samtliga tre programråd inom ämneslärarutbildningen.
Programråden genomför termins- och programutvärderingar som sammanställs och skickas till alla
kursansvariga institutioner. För att höja genomströmningen i de inledande studierna har grundkursen i
matematik modifierats med fler examinerande moment, studentaktiva arbetssätt och filmade
föreläsningar.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och arvoderade studentrepresentanter bereds plats i olika
organ. Det finns både formella och informella möjligheter för studenterna att lämna synpunkter och
delta aktivt för att utveckla utbildningen. Lärosätet uppmuntrar studenterna att bilda lokala studentråd
vid de programansvariga institutionerna och i nuläget finns aktiva studentråd vid alla tre. Vidare
genomförs regelbundna samtal mellan studenter och utbildningsansvariga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Inom inriktningen matematik finns flera förväntade studieresultat i olika kurser där
studenterna ska utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till dagens styrdokument och praktik.
De får därigenom möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till framtida pedagogiska och
didaktiska idéer och nya styrdokument och råd från Skolverket. I matematikdidaktik har man god
kontakt med skolor genom VFU och fortbildning. Flera lärare har, eller har haft, expertuppdrag på
Skolverket. Studenterna får också kunskaper om nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt
samt praktisk erfarenhet och teoretisk grund för ett sunt förhållningssätt till digitala verktyg i
undervisningen.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4486

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Bedömargruppen noterar inledningsvis att lärosätet erbjuder ämneslärarutbildning med inriktning mot
undervisningsämnet matematik i gymnasieskolan i tre varianter, med olika utbildningsplaner och olika
programansvariga institutioner. Matematik är alltid andra ämne i två av dessa varianter, som
gemensamt benämns den integrerade strukturen. Den tredje varianten är den ämneskoncentrerade
strukturen, där matematik kan vara antingen första eller andra ämne. Bedömningen av lärosätets
ämneslärarutbildningar med inriktning matematik har försvårats av att stor del av ämnesdidaktiken har
placerats inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och att lärosätets självvärdering för UVK
inte beskriver de ämnesdidaktiska kurserna i relation till inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och
en majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till väl kvalificerad
personal i både matematik och matematikdidaktik. Det finns lärare i matematik som också har god
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matematikdidaktisk kompetens, vilket innebär goda förutsättningar för en sammanhållen
ämneslärarutbildning i matematik.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet att utbildningsmiljön bottnar i både
professionskunnande och forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt
inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika institutioner. Inom inriktningen matematik utgår
utbildningsmiljön från starka forskningsmiljöer i matematik och matematikdidaktik. Det är framför allt
forskningen och forskningsmiljön i matematikdidaktik som är tillgänglig för studenterna och som har
tydlig yrkesrelevans. Självständiga arbeten kan knytas till lärarnas forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom poängutrymmet för matematik och matematikdidaktik huvudsakligen används för
studier i matematik. Inom den ämneskoncentrerade strukturen bidrar kurserna i matematikdidaktik till
att utveckla studenternas breda kunnande i matematik. Bedömargruppen anser att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för den integrerade strukturen,
men brister i den ämneskoncentrerade strukturen där vetenskaplig progression mellan UVK, ämne
och ämnesdidaktik inte framgår. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för
datainsamling i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för den integrerade
strukturen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade
strukturen. Lärosätet säkerställer inte att studenterna har uppnått tillräckliga kunskaper om
vetenskaplig metod och källhantering innan de påbörjar ett självständigt arbete på avancerad nivå.
Vidare saknas i kursplanen för det självständiga arbetet krav på matematiskt ämnesinnehåll, och det
saknas krav på att arbetet ska planeras så att det blir relevant för matematiklärares yrkesutövning.
Därmed säkerställs inte måluppfyllelse avseende relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för matematikundervisning i gymnasieskolan. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse i den integrerade strukturen anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade strukturen är så
omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat behandlas på ett tillfredsställande sätt inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan. Studenterna tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur
detta kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Målet om att kritiskt och självständigt
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tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat uppfylls
inte inom inriktningen matematik. Det är oklart i vilken utsträckning matematikdidaktik behandlas i de
kurser i ämnesdidaktik som ingår i UVK. Vidare ger lärosätet exempel från en kurs i matematikdidaktik i
den integrerade strukturen som har otydlig förankring i matematikdidaktisk forskning och svag relevans
för inriktningen mot gymnasieskolan. Ett annat exempel är begreppsbildning som i den
ämneskoncentrerade strukturen behandlas i slutet av utbildningen, men borde ha behandlats betydligt
tidigare. Bedömargruppen anser därför att det finns anledning att se över innehållet och progressionen i
de matematikdidaktiska kurserna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet måluppfyllelse i att tillämpa didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till
studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en variation i examinationsformer.
Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att studenterna får träna på hur olika
moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska lektionsupplägg och
lektionsplaneringar. Målet uppfylls inom inriktningen matematik eftersom lärosätet har en väl
genomtänkt progression inom UVK och VFU som utvecklar studenternas förmåga att undervisa.
Bedömargruppen anser att lärosätet på ett trovärdigt sätt har visat att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till studentens ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till olika
professioner i skolan, i synnerhet specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap
i klassrummet, olika diagnoser och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och
förutsättningar, mångkulturalitet, särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i
undervisningen. Målet uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en väl genomtänkt progression
inom UVK och VFU. Lärosätet beskriver särskilt hur studenternas fördjupade ämneskunskaper bidrar
till förmågan att göra välavvägda didaktiska val och anpassa undervisningen till elevers olika behov.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar att
måluppfyllelse för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs genom
kursens genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande
moment i VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man
arbetar med hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
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värdegrund, likabehandling och diskriminering. Inom inriktningen matematik ingår
jämställdhetsperspektivet tydligt i vissa kurser. Exempelvis analyserar studenterna jämställdheten i
läromedel, och inför VFU uppmanas studenterna vara observanta på hur läraren fördelar frågor. Vid
institutionerna finns också ett pågående jämställdhetsarbete. Exempelvis ser man över författare till
kurslitteratur och fördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare på kurserna.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Programråden har en viktig roll för kvalitetsarbetet i och med att studenterna,
skolhuvudmännen och alla kursansvariga institutioner är representerade. Ämneslärarstudenter med
inriktning matematik är representerade i samtliga tre programråd inom ämneslärarutbildningen.
Programråden genomför termins- och programutvärderingar som sammanställs och skickas till alla
kursansvariga institutioner. För att höja genomströmningen i de inledande studierna har grundkursen i
matematik modifierats med fler examinerande moment, studentaktiva arbetssätt och filmade
föreläsningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och arvoderade studentrepresentanter bereds plats i olika
organ. Det finns både formella och informella möjligheter för studenterna att lämna synpunkter och
delta aktivt för att utveckla utbildningen. Lärosätet uppmuntrar studenterna att bilda lokala studentråd
vid de programansvariga institutionerna och i nuläget finns aktiva studentråd vid alla tre. Vidare
genomförs regelbundna samtal mellan studenter och utbildningsansvariga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Inom inriktningen matematik finns flera förväntade studieresultat i olika kurser där
studenterna ska utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till dagens styrdokument och praktik.
De får därigenom möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till framtida pedagogiska och
didaktiska idéer och nya styrdokument och råd från Skolverket. I matematikdidaktik har man god
kontakt med skolor genom VFU och fortbildning. Flera lärare har, eller har haft, expertuppdrag på
Skolverket. Studenterna får också kunskaper om nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt
samt praktisk erfarenhet och teoretisk grund för ett sunt förhållningssätt till digitala verktyg i
undervisningen.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4494

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. För inriktningen samhällskunskap finns en hög andel disputerad personal och
starka personalresurser inom främst statsvetenskap. För sociologi och nationalekonomi anser
bedömarna att lärarresursen är adekvat men behöver förstärkas. Den yrkesrelaterade och
pedagogiska kompetensen är tillfredsställande. Utvecklingsområden är att hålla samman delarna i ett
samhällskunskapsperspektiv, att stärka yrkesinriktningen och erbjuda en större kontinuitet i
ämnesdidaktiken.
Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön inom UVK bottnar i både professionskunnande och
forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer
fördelade på olika institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot
flerspråkighet. Vad gäller inriktningen samhällskunskap har lärosätet en omfattande forskningsmiljö
med många exempel på relevant forskning för ämnet samhällskunskap. Men bedömargruppen ser
också brister i hur det säkerställs att dessa delar systematiskt kommer ämnet samhällskunskap till del.
Samarbetet mellan personal och miljöer inom ämnesteori och ämnesdidaktik har stärkts. Här
efterfrågar bedömargruppen ett fortsatt arbete för att skapa en ämnesmiljö, där en helhetssyn kan
skapas, diskuteras och problematiseras.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Efter önskemål från studenter har fördjupningen fått ett ökat inslag av sociologi.
Bedömargruppen ser detta som positivt, men ser fortfarande en stark statsvetenskaplig dominans i
fördjupningen. Därför uppmanar bedömargruppen att ämnet fortsätter att förstärka arbetet med att
kontinuerligt föra resonemang om en helhetssyn på ämneskunskaper i samhällskunskap och vilka
delar som då ska ingå i utbildningen och på vilket sätt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För inriktningen
samhällskunskap anser bedömarna att det finns en bra bredd och ett djup för kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder. Särskilt positivt ser bedömargruppen på att vetenskapsteori och att
forskningsmetoder kontinuerligt tas upp och examineras.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet uppfylls i UVK-kurserna genom att studenterna till exempel
tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta kan kopplas till
konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och ansvarsfullt leda
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och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper.
Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på vetenskaplig grund vilket
bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen samhällskunskap efterfrågar bedömarna däremot
fler inslag under ämnesstudierna, där sådant reflekterande och systematiserande får plats. Trots
svagheterna som finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att
lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar
en variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet identifierat
svårigheter för studenterna att sätta ihop ingående ämnesdelar till en helhet och har därför stärkt och
utvecklat ämnesdidaktiken för att vara en sammanhållande länk. Detta ser bedömargruppen som en
god utveckling. Men arbetet med att ge ämnesdidaktiken en större kontinuitet genom utbildningen och
en tydligare koppling till samhällskunskapens kunskapsområden behöver fortsättas. Att öva på egen
ämnesundervisning, att reflektera och problematisera denna undervisning med stöd i både
ämnesteori, didaktik och ämnesdidaktik är något som studenterna behöver få fler och mer
systematiska tillfällen till. Trots svagheterna som finns inom undervisningsämnet samhällskunskap
anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till studentens
ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. För inriktningen
samhällskunskap är detta däremot enligt bedömargruppen ett tydligt utvecklingsområde för lärosätet.
Men det är också tydligt att ett utvecklingsarbete har inletts, och lärosätet uppmanas att fortsätta detta
arbete både för att öka antalet inslag och göra det i relation till en tydligare helhetssyn.
Bedömargruppen rekommenderar vidare lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK
som huvudområde utifrån det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap
och konflikthantering, och hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Trots svagheterna som
finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar
med hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att
beakta jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
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perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Däremot finns det i inriktningen samhällskunskap
utvecklingsmöjligheter för säkerställandet av att studenterna själva kan praktisera ett
jämställdhetsperspektiv och kring en samsyn hos personalen som kan genomsyra bemötande och
litteraturval.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen menar att det på ämnesnivå för samhällskunskap vid lärosätet finns en
god systematik för uppföljning, men efterfrågar en större tydlighet på hur strukturen för faktiska
förändringar i relation till uppföljningen ser ut.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Det finns både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen. Även för detta område
efterfrågar bedömargruppen en starkare helhetssyn och ett tydligare ämnesperspektiv.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Även för detta område efterfrågar bedömargruppen en starkare helhetssyn och ett tydligare
ämnesperspektiv.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4479

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Personalen inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Även för inriktningen svenska motsvarar det totala antalet verksamma lärare
kravet på vetenskaplig kompetens, och adjunkter har anställts för att förstärka professionsrelevansen.
Institutionerna har strategiska komptensförsörjningsplaner som omfattar svensklärarutbildningens
behov. Flera rekryteringar har under senare tid varit direkt inriktade mot arbetsuppgifter inom
undervisning i svensklärarutbildning och forskning som är relevant för skolämnet svenska.
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Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön bottnar i både professionskunnande och forskning med
innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika
institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot flerspråkighet.
Svensklärarutbildningen är förlagd till vetenskapligt starka institutioner med omfattande
utbildningsuppdrag och forskning som är relevant för yrkesutövningen, till exempel inom
forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning. Lärosätet arrangerar nationella och
internationella konferenser, och forskningsresultat redovisas i olika slags publikationer som används i
utbildningen, vilket förstärker sambanden mellan forskning och utbildning. Lärosätet medverkar
dessutom i flera projekt som rör kompetensutveckling av lärare, i samverkan med skolhuvudmän.
Lärare inom utbildningen medverkar också som experter i olika uppdrag för myndigheter såsom
Skolverket. Det finns dock en arbetsdelning, där vetenskaplig kompetens inom språkvetenskap och
litteraturvetenskap framstår som åtskild från språkdidaktik och litteraturdidaktik. Utbildningsmiljön
framstår på så sätt som disciplinärt och ämnesdidaktiskt splittrad, och det finns en risk för att
studenterna också kommer att undervisa svenskämnet i grundskolans årskurs 7–9 på som tudelat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår redan från start kurser som är inriktade mot dels språkvetenskapliga och
dels litteraturvetenskapliga ämnesområden som är relevanta för yrkesutövningen. Genom att
studenterna väljer litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig fördjupning under senare delen av
utbildningen kan de få fördjupade kunskaper inom ett av ämnesområdena. Lärandeaktiviteter följs upp
genom varierande examinationsformer. Lärosätet arbetar också med att vidareutveckla
examinationsformer.
Målet gällande vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. I utbildningen ingår även kurser som är inriktade mot kravet på vetenskapligt
förhållningssätt och frågan om betydelsen av beprövad erfarenhet på både allmän vetenskapsteoretisk
nivå och ämnesspecifik nivå. På så sätt har studenterna möjlighet att utveckla sin akademiska
litteracitet i förhållande till yrkesutövningen. Måluppfyllelsen säkerställs genom lärandeaktiviteter och
examinationer i kombination med det självständiga arbetet på avancerad nivå. Kvalitativa metoder
dominerar i de självständiga arbetena, även om kvantitativa metoder behandlas främst inom
språkvetenskap. Lärosätet arbetar för att förstärka den metodologiska pluralismen. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen avhandlas i
kurserna inom UVK, ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. I UVK
tränat studenterna på att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta
kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
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didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Det är också positivt att studenterna
kontinuerligt tillvaratar relevant och aktuell litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning som
är relevant för yrkesutövningen. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK anser bedömargruppen
att det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik
med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap. Sammantaget anser bedömargruppen
att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock
blir progressionen otydlig, och bedömargruppen ser flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en
variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. I utbildningen ingår därmed lärandeaktiviteter med tillhörande
examinationer i syfte att utveckla studenternas förmågor samtidigt som dessa transformerade kan
användas i den egna yrkesutövningen. VFU har placerats i terminer där enbart kurser i UVK ingår,
men ett sådant upplägg kan hindra förbindelserna mellan didaktik och ämnesdidaktik. Etablerad
handledarutbildning, ett nytt VFU-avtal och pågående utvecklingsarbete skapar dock förutsättningar
för stärkta förbindelser mellan lärandeaktiviteter och examinationer i högskoleförlagd utbildning och
bedömningen av studentens prestationer inom VFU. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Bedömargruppen anser att
utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse, framför
allt i UVK och VFU. Studenten ska anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK som huvudområde utifrån
det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap och konflikthantering, och
hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Det finns en progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till de av studentens ämnesdidaktiska kurser som ligger inom UVK. Men eftersom
ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas
samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap.
Samtidigt visar lärosätet i underlagen en medvetenhet, mer på ett allmändidaktiskt plan, om att
utbildningen ska vara inriktad mot varje elevs lärande och utveckling. Progressionen och
säkerställandet av måluppfyllelse inom inriktningen svenska blir därmed otydlig för bedömargruppen
som rekommenderar lärosätet att se över lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga
kurser.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar med
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hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Flera olika lärandeaktiviteter och examinationer i
svensklärarutbildningen tyder enligt bedömargruppen på att studenterna förbereds på att beakta och
kommunicera jämställdhetsperspektivet i den pedagogiska verksamheten.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen ser systematiken och bredden i kvalitetsarbetet som en styrka.
Systematiken skapar förutsättningar för empiriskt grundade utvecklingsområden och åtgärder som är
direkt relevanta för relationen mellan språkvetenskap och språkdidaktik respektive litteraturvetenskap
och litteraturdidaktik liksom sinsemellan dem. Lärosätet har vidtagit åtgärder för att stödja studenterna
i att genomföra utbildningen inom planerad studietid, vilket också har resulterat i ökad
genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Den programansvariga institutionen arbetar aktivt i samarbete
med lärosätets studentkår för att säkra studentmedverkan i formella organ, bland annat ett
programråd. Kursvärderingar genomförs på sedvanligt sätt och studenterna har också möjlighet att
framföra sina synpunkter mer informellt. Det finns därmed både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Bedömargruppen anser att lärosätet har en god samverkan med skolhuvudmän för att
genomföra och kvalitetssäkra VFU, och i form av utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma lärare.
Lärare, främst inriktade mot språkdidaktik, medverkar i uppdragsforskning och i andra uppdrag för att
utveckla yrkesverksamma svensklärares undervisning. De generiska förmågor som studenterna
utvecklar under svensklärarutbildningen skapar förutsättningar för yrkesverksamhet inom främst
annan utbildning, fritid och kultur.
Stockholms universitet
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Personalen inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Även för inriktningen svenska motsvarar det totala antalet verksamma lärare
kravet på vetenskaplig kompetens, och adjunkter har anställts för att förstärka professionsrelevansen.
Institutionerna har strategiska komptensförsörjningsplaner som omfattar svensklärarutbildningens
behov. Flera rekryteringar har under senare tid varit direkt inriktade mot arbetsuppgifter inom
undervisning i svensklärarutbildning och forskning som är relevant för skolämnet svenska.
Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön bottnar i både professionskunnande och forskning med
innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika
institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot flerspråkighet.
Svensklärarutbildningen är förlagd till vetenskapligt starka institutioner med omfattande
utbildningsuppdrag och forskning som är relevant för yrkesutövningen, till exempel inom
forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning. Lärosätet arrangerar nationella och
internationella konferenser, och forskningsresultat redovisas i olika slags publikationer som används i
utbildningen, vilket förstärker sambanden mellan forskning och utbildning. Lärosätet medverkar
dessutom i flera projekt som rör kompetensutveckling av lärare, i samverkan med skolhuvudmän.
Lärare inom utbildningen medverkar också som experter i olika uppdrag för myndigheter såsom
Skolverket. Det finns dock en arbetsdelning, där vetenskaplig kompetens inom språkvetenskap och
litteraturvetenskap framstår som åtskild från språkdidaktik och litteraturdidaktik. Utbildningsmiljön
framstår på så sätt som disciplinärt och ämnesdidaktiskt splittrad, och det finns en risk för att
studenterna också kommer att undervisa gymnasieskolans svenskämne som tudelat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår redan från start kurser som är inriktade mot dels språkvetenskapliga och
dels litteraturvetenskapliga ämnesområden som är relevanta för yrkesutövningen. Genom att
studenterna väljer litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig fördjupning under senare delen av
utbildningen kan de få fördjupade kunskaper ett av ämnesområdena. Lärandeaktiviteter följs upp
genom varierande examinationsformer. Lärosätet arbetar också med att vidareutveckla
examinationsformer.
Målet gällande vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. I utbildningen ingår även kurser som är inriktade mot kravet på vetenskapligt förhållningssätt
och frågan om betydelsen av beprövad erfarenhet på både allmän vetenskapsteoretisk nivå och
ämnesspecifik nivå. På så sätt har studenterna möjlighet att utveckla sin akademiska litteracitet i
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förhållande till yrkesutövningen. Måluppfyllelsen säkerställs genom lärandeaktiviteter och examinationer i
kombination med det självständiga arbetet på avancerad nivå. Kvalitativa metoder dominerar i de
självständiga arbetena, även om kvantitativa metoder behandlas främst inom språkvetenskap. Lärosätet
arbetar för att förstärka den metodologiska pluralismen. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom UVK,
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. I UVK
tränat studenterna på att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta
kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Det är också positivt att studenterna
kontinuerligt tillvaratar relevant och aktuell litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning som
är relevant för yrkesutövningen. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK anser bedömargruppen
att det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik
med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap. Sammantaget anser bedömargruppen
att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock
blir progressionen otydlig, och bedömargruppen ser flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en
variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. I utbildningen ingår därmed lärandeaktiviteter med tillhörande
examinationer i syfte att utveckla studenternas förmågor samtidigt som dessa transformerade kan
användas i den egna yrkesutövningen. VFU har placerats i terminer där enbart kurser i UVK ingår,
men ett sådant upplägg kan hindra förbindelserna mellan didaktik och ämnesdidaktik. Etablerad
handledarutbildning, ett nytt VFU-avtal och pågående utvecklingsarbete skapar dock förutsättningar
för stärkta förbindelser mellan lärandeaktiviteter och examinationer i högskoleförlagd utbildning och
bedömningen av studentens prestationer inom VFU. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Bedömargruppen anser att
utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse, framför
allt i UVK och VFU. Studenten ska anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK som huvudområde utifrån
det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap och konflikthantering, och
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hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Det finns en progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till de av studentens ämnesdidaktiska kurser som ligger inom UVK. Men eftersom
ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas
samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap.
Samtidigt visar lärosätet i underlagen en medvetenhet, mer på ett allmändidaktiskt plan, om att
utbildningen ska vara inriktad mot varje elevs lärande och utveckling. Progressionen och
säkerställandet av måluppfyllelse inom inriktningen svenska blir därmed otydlig för bedömargruppen
som rekommenderar lärosätet att se över lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga
kurser.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar med
hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Flera olika lärandeaktiviteter och examinationer i
svensklärarutbildningen tyder enligt bedömargruppen på att studenterna förbereds på att beakta och
kommunicera jämställdhetsperspektivet i den pedagogiska verksamheten.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen ser systematiken och bredden i kvalitetsarbetet som en styrka.
Systematiken skapar förutsättningar för empiriskt grundade utvecklingsområden och åtgärder som är
direkt relevanta för relationen mellan språkvetenskap och språkdidaktik respektive litteraturvetenskap
och litteraturdidaktik liksom sinsemellan dem. Lärosätet har vidtagit åtgärder för att stödja studenterna
i att genomföra utbildningen inom planerad studietid, vilket också har resulterat i ökad
genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Den programansvariga institutionen arbetar aktivt i samarbete
med lärosätets studentkår för att säkra studentmedverkan i formella organ, bland annat ett
programråd. Kursvärderingar genomförs på sedvanligt sätt och studenterna har också möjlighet att
framföra sina synpunkter mer informellt. Det finns därmed både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
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arbetsliv. Bedömargruppen anser att lärosätet har en god samverkan med skolhuvudmän för att
genomföra och kvalitetssäkra VFU, och i form av utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma lärare.
Lärare, främst inriktade mot språkdidaktik, medverkar i uppdragsforskning och i andra uppdrag för att
utveckla yrkesverksamma svensklärares undervisning. De generiska förmågor som studenterna
utvecklar under svensklärarutbildningen skapar förutsättningar för yrkesverksamhet inom främst
annan utbildning, fritid och kultur.
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samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras vetenskapliga och professionella kompetens är i stort sett adekvat i
förhållande till utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen vad gäller UVK. Den
utbildningsvetenskapliga kompetensen kan dock stärkas. Av lärarna inom UVK har drygt hälften
disputerat och dryg tredjedel har lärarexamen. Andelen professionsrelaterade lärare verksamma inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är också något låg, vilket lärosätet kompenserar med
adjungerade adjunkter och genom löpande kompetensutveckling. Genom högskolepedagogiska
kurser säkerställs den pedagogiska kompetensen. För inriktningen samhällskunskap bedöms personal
som inte tillfredsställande. Lärosätet har relevant vetenskaplig kompetens för utbildningens
ämnesinnehåll, medan den ämnesdidaktiska kompetensen har svag vetenskaplig förankring som inte
uppfyller bedömningsgrundens krav. Anställningen av en lektor med inriktning mot
samhällskunskapsdidaktik betyder en förstärkning också av den professionsrelaterade miljön, men
inte att den ämnesdidaktiska forskningskompetensen med nödvändighet lyfts.
Det finns en för UVK vetenskaplig miljö där lärosätet sedan 2017 har en forskarutbildning med uttalat
syfte att stärka utbildningens forskningsunderbyggnad. Genom forskningscirklar skapas möten mellan
forskning och lärarprofessionen, och aktuell forskning ingår i samtliga kurser. Lärosätet betonar värdet
av att studenter möter lärarutbildare som är aktiva forskare. Genom till exempel lärarutbildningens dag
får studenterna möta och lyssna på inbjudna forskare som presenterar aktuell forskning. För
inriktningen samhällskunskap bedöms utbildningsmiljön som tillfredsställande. Utbildningen är formad
efter skolans styrdokument med samhällskunskapsämnets konstruktion å ena sidan och den
tvärvetenskapliga miljön på lärosätet å andra sidan. Lärosätets profil med mångvetenskaplighet och
medborgerlig bildning tillsammans med den vetenskapliga miljön ger ämnet innehållslig stabilitet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Underlaget visar att lärosätet har utformat utbildningen efter ämnets speciella villkor samt
lärosätets och lärarutbildningens speciella profil. Det breda anslag för ämnet som redovisas speglar
den forskning som är relevant för ämnet som bedrivs på lärosätet. Underlagen visar en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap med utgångspunkt i en klar idé för ämnets särart som
skolämne. Utbildningen innehåller ämneskunskapernas politiska, sociala och ekonomiska innehåll
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samt fördjupningar i centrala mångvetenskapliga teman.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
samhällskunskap. Det sker i olika kurser under hela utbildningen då studenterna övar på att förstå
vetenskapliga texter, föra diskussioner om valet av forskningsmetoder och bedöma olika metoders
betydelse för undersökningars resultat. Kontinuerligt under utbildningen får studenterna kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller
inriktningen samhällskunskap anser bedömargruppen att de kvantitativa inslagen i UVK är otillräckliga
för lärarutbildningen i samhällskunskap samt att de inte säkerställs tydligt genom examination. Trots
att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna
inom undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Flera delkurser och den verksamhetsförlagda utbildningen ger
studenterna möjlighet att uppnå målet, genom att information behandlas med ett kritiskt
förhållningssätt. Flera delkurser och den verksamhetsförlagda utbildningen studenterna möjlighet att
uppnå målet, genom att information behandlas med ett kritiskt förhållningssätt. VFU:n ger också
studenterna möjlighet att utveckla dessa förmågor utifrån sina egna erfarenheter. Däremot diskuterar
lärosättet inte studenternas förmåga att reflektera över sina egna erfarenheter som lärare, eller andra
lärares erfarenheter, utan bara sina egna erfarenheter som elever samt erfarenheter som visats
genom forskning inom inriktningen samhällskunskap. Den här delen uppfylls däremot under den
utbildningsvetenskapliga kärnan.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen omfattar kurser i
vilka studenterna reflekterar kring didaktiska frågor, och senare kurser ger en fördjupning där bland
annat didaktik och ämnesdidaktik kopplas samman. Lärosätet har även varierande
examinationsformer såsom seminarier, skriftliga inlämningar och trepartssamtal under VFU. En
bedömningsmatris används för att bedöma studenternas förmåga. Det framgår dock att studenternas
didaktiska förmåga säkerställs relativt sent i utbildningen, vilket lärosätet ser som ett
utvecklingsområde. Bedömargruppen instämmer i detta. Gällande inriktningen samhällskunskap
redovisar lärosätet relevanta exempel på hur studenten bearbetar och tillägnar sig förmåga att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik, med tydlig relation till undervisning. I samhällskunskapen används
adjungerade adjunkter med ämnesdidaktisk och metodisk kompetens för moment som har direkt
relevans till undervisning i gymnasieskolan. Bedömargruppen menar att detta ger undervisningen
direkt yrkesrelevans, aktualitet och autenticitet, medan den vetenskapliga kompetensen hos
undervisande lärare är ett utvecklingsområde. Studenterna får i ämnesstudierna genomföra
undervisningsplanering under varje delkurs.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Flera kurser ger studenten möjlighet att planera och genomföra undervisning. Lärosätet
använder sig bland annat av casemetodik, seminarier, dramagestaltning och individuella skriftliga
uppgifter. VFU utgör en viktig del här med flera olika moment och examinationer som bidrar till
måluppfyllelsen. Gällande inriktningen samhällskunskap övas studenterna i ämneskurserna genom
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bland annat återkommande didaktiska seminarier, två i varje delkurs, och prövas praktiskt under den
verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna genomför i varje inledande delkurs planering av
undervisning, som presenteras och diskuteras i seminarieform. I underlaget förs ingen diskussion om
hur studenterna utvecklar förmågan att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, mer
än att vikten av varierad undervisning betonas. Förmågan examineras däremot i den andra VFUkursen, termin 6. Bedömargruppen noterar också att planering, genomförande och utvärdering
examineras med den tredje VFU-kursen i termin 9, vilket kan anses vara sent i utbildningen. Hela
målet uppfylls i kombination med den utbildningsvetenskapliga kärnan, där delar av målet examineras.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen ser
att flera delar av målet ingår och examineras i utbildningen, såsom beaktande av vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter, men att vissa delar kan bli starkare, exempelvis hållbar utveckling.
Lärosätets interkulturella profil bidrar till att ett jämställdhetsperspektiv integreras som en naturlig del
av utbildningen. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar samtliga delkurser under programmet. Det
finns flera exempel på hur studenterna möter perspektivet i kurserna. Perspektivet stärks också av att
en del lärare också bedriver forskning inom området.
Lärosätet har genomfört två omfattande utvärderingar av utbildningen, 2016 och 2017. Det framgår
också att utbildningen följs upp systematiskt i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet har
vidare ett väl utvecklat studentuppföljningssystem och åtgärder vidtas för att ge studenterna stöd att
fullfölja utbildningen under den planerade studietiden. Gällande inriktningen samhällskunskap visar
lärosätet på en systematik i kvalitetsarbetet, tillsammans med en närhet mellan studenter, lärare och
lärarlag som gynnar ämnets utveckling. Samtidigt bör lärosätet fortsätta genomföra analyser och ta
fram åtgärdsplaner för genomströmning och studieresultat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på flera nivåer av utbildningen. Det är tydligt att
det informella inflytandet betonas och att det finns en närhet mellan student och lärare. Det kan dock
finnas risker med detta eftersom studenterna behöver möjlighet att lämna synpunkter anonymt.
Lärosätet kan behöva se över detta. När det gäller studentperspektivet inom utbildningsmiljön i
samhällskunskap beskriver självvärderingen och intervjuerna en miljö med nära kontakter mellan
lärare och studenter, med korta vägar för synpunkter och åtgärder. Här ges flera exempel på
förändringar i innehåll, form och struktur för kurser efter studenters synpunkter. Kursvärderingar följs
upp i lärarlag och på seminarier. I självvärderingen framgår att två valda studenter fanns permanent
adjungerade till lärarlaget. Deras synpunkter har lett till en revidering av kurserna på den första
terminen. Ett annat exempel gäller delkursen i internationella relationer som reviderades efter
studenternas synpunkter, som beskrivs som välgrundade.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet använder Centrum för professionsutveckling för kursutveckling som är placerat regionalt,
och via det får lärarna information och exempel från skolor om de förändringar och utmaningar som
läraryrket står inför. Efter varje VFU-kurs hålls gemensamma möten för att diskutera lärarprofessionen
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och dess utveckling. Inom VFU och Regionalt utvecklingscentrum finns flera ytterligare exempel på
samverkan med det omgivande samhället. Gällande inriktningen samhällskunskap redovisar lärosätet
samverkan lokalt, regionalt och nordiskt om intressanta och aktuella frågor för en blivande lärare i
samhällskunskap och ger flera goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Lärosätet
diskuterar vilken betydelse sammansättningen med heterogena studentgrupper har som förberedelse
för heterogena klassrum, kulturellt, språkligt och socioekonomiskt. Utbildningens interkulturella
inriktning beskrivs som en positiv faktor för att utveckla studenternas beredskap för förändringar i
samhälle och arbetsliv.
Södertörns högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4522

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Antalet lärare och deras vetenskapliga och professionella kompetens är i stort sett adekvat i
förhållande till utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen. Den
utbildningsvetenskapliga kompetensen kan stärkas. Av lärarna inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) har drygt hälften disputerat och dryg tredjedel har lärarexamen. Andelen professionsrelaterade
lärare verksamma inom UVK är också något låg, vilket lärosätet kompenserar med adjungerade
adjunkter och genom löpande kompetensutveckling. Genom högskolepedagogiska kurser säkerställs
den pedagogiska kompetensen. Den samlade språkvetenskapliga och språkdidaktiska kompetensen
framstår som större och mer relevant än den litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet påskyndar arbetet med en långsiktig
kompetensförsörjningsplan för inriktningen svenska, där även strategisk kompetensutveckling av
lärare ingår, för att komma tillrätta med obalansen.
Det finns en för UVK vetenskaplig miljö där lärosätet sedan 2017 har en forskarutbildning med uttalat
syfte att stärka utbildningens forskningsunderbyggnad. Genom forskningscirklar skapas möten mellan
forskning och lärarprofessionen, och aktuell forskning ingår i samtliga kurser. Lärosätet betonar värdet
av att studenter möter lärarutbildare som är aktiva forskare. Genom till exempel lärarutbildningens dag
får studenterna möta och lyssna på inbjudna forskare som presenterar aktuell forskning. För
inriktningen svenska finns en tillfredställande utbildningsmiljö genom praktiknära forskning inom
språkvetenskap och -didaktik samt Centrum för professionsutveckling där lärosätet samverkar med
fem kommuner. Bedömargruppen anser att lärosätet bör göra strategiska satsningar mot att
vidareutveckla den språkdidaktiska forskningen och etablera litteraturdidaktisk forskning. Den samlade
vetenskapliga och professionsinriktade miljön möjliggör nära samband mellan forskningen,
svensklärarutbildningen och yrkesutövningen, där bedömargruppen anser att lärosätets interkulturella
profil är en styrka.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte

Ölk

BESLUT

306(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen menar att studenterna inte får fördjupade kunskaper i
litteraturvetenskap, och därmed finns en obalans mellan det litteraturvetenskapliga och det
språkvetenskapliga ämnesinnehåll som krävs för yrkesutövningen. Bedömargruppens menar att det
litteraturvetenskapliga innehåll som krävs för yrkesutövningen är eftersatt. Det framgår att
utbildningens språkvetenskapliga innehåll är en styrka, och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att komma tillrätta med obalansen och stärka arbetet med att ge studenterna fördjupade
kunskaper i litteraturdidaktik.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
svenska. Inom UVK finns olika kurser under hela utbildningen då studenterna övar på att förstå
vetenskapliga texter, föra diskussioner om valet av forskningsmetoder och bedöma olika metoders
betydelse för undersökningars resultat. Kontinuerligt under utbildningen får studenterna kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett tillfredsställande sätt. I
språkvetenskapligt och språkdidaktiskt inriktade kurser, och i viss mån även de med
litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk inriktning, får studenterna möjlighet att studera, diskutera
och pröva ämnesspecifika och ämnesdidaktiska frågeställningar och teorier i relation till kvantitativa
och kvalitativa vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Det är dock inte tydligt hur lärosätet
säkerställer att studenterna har fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa men framför
allt kvantitativa forskningsmetoder. Bedömargruppen menar därmed att lärosätet möjliggör
måluppfyllelse, men kan konstatera att lärosätet genom självvärdering och intervjuer inte visar att
måluppfyllelse säkerställs genom olika lärandeaktiviteter i relation till examinationer inklusive
självständigt arbete.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. En intern utvärdering har lett till en översyn av hur
undervisningen forskningsanknyts. Lärosätet har sedan vidtagit flera åtgärder, exempelvis att
diskussion av och reflektion kring forskningstexter ingår som ett moment i alla UVK-kurser.
Reflekterande uppgifter sker även under VFU. Lärosätet ger även exempel på aktiviteter som är
inriktade mot studentens erfarenheter av skrivande i skolmiljö och utvecklingen av den egna
akademiska litteraciteten, inbegripet skrivförmåga, men även mot frågor om litteraturläsningens villkor
och möjligheter. Det finns ett fåtal exempel på examination. Bedömargruppen har svårt att se hur
lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationsformer och betygskriterier hör samman och hur
progressionen säkerställs, framför allt när det gäller att bidra till att utveckla yrkesverksamheten och
kunskapen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse
anser bedömargruppen att oklarheterna inom inriktningen svenska innebär att utbildningen i sin helhet
inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen omfattar
kurser i vilka studenterna reflekterar kring didaktiska frågor, och senare kurser ger en fördjupning där
bland annat didaktik och ämnesdidaktik kopplas samman. Lärosätet har även varierande
examinationsformer såsom seminarier, skriftliga inlämningar och trepartssamtal under VFU. En
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bedömningsmatris används för att bedöma studenternas förmåga. Utbildningen innehåller olika
praktiknära övningar och den interkulturella profilen verkar ha direkt relevans för yrkesutövningen. Det
framgår dock att studenternas didaktiska förmåga säkerställs relativt sent i utbildningen, vilket
lärosätet ser som ett utvecklingsområde. Bedömargruppen instämmer i detta. Lärosätet arbetar, om
än inte helt systematiskt, för att ytterligare stärka banden mellan högskoleförlagd utbildning och VFU
liksom samarbetet mellan lärare inom UVK, språkvetenskap, språkdidaktik, litteraturvetenskap och
litteraturdidaktik.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Inom UVK ger flera kurser möjlighet att planera och genomföra undervisning.
Lärosätet använder sig bland annat av casemetodik, seminarier, dramagestaltning och individuella
skriftliga uppgifter. VFU utgör en viktig del här med flera olika moment och examinationer som bidrar
till måluppfyllelsen. Utbildningen har en profilerande inriktning mot skolmiljöer och
undervisningsgrupper, där eleven inte har svenska som sitt modersmål. Utbildningen innehåller därför
flera lärandeaktiviteter där studenterna ska utveckla sin förmåga att planera undervisning i syfte att
stimulera varje elevs lärande och utveckling, med hänsyn tagen till språkliga förutsättningar och
förmågor. Bedömargruppen menar att en sådan profilering är välmotiverad, men att den också kan
snäva in utbildningen på ett sätt som inte helt främjar intentionen att bidra till interkulturell förståelse
och därmed social integration. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser att flera delar av målet ingår och examineras i utbildningen, såsom beaktande av vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter, men att vissa delar kan bli starkare, exempelvis hållbar utveckling.
Lärosätets interkulturella profil bidrar till att ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen. Det finns flera
exempel på hur studenterna möter jämställdhetsperspektivet i olika kurser och perspektivet stärks
också av att en del lärare också bedriver forskning inom området. Bedömargruppen anser att
studenterna förbereds för att kunna beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i
sin egen pedagogiska verksamhet.
Lärosätet har genomfört två omfattande utvärderingar av utbildningen, 2016 och 2017. Det framgår
också att utbildningen följs upp systematiskt i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet har
systematiska kursvärderingar som man ofta kompletterar med mer formativa utvärderingar under
pågående kurs, eller mot slutet av kursen. Det finns även en inriktningsansvarig som studenter kan ta
kontakt med för att framföra sina synpunkter på utbildningen. Studenterna får sedan återkoppling av
resultaten genom att kursansvariga lärare sammanfattar och kommenterar de åsikter som studenter
lyft i kursvärderingar. Resultatet publiceras också på programwebben. Bedömargruppen anser
därmed att utbildningens innehåll, genomförande och examination följs upp men rekommenderar
lärosätet att se över hur det systematiska kvalitetsarbetet operationaliseras just för
svensklärarutbildningen. Lärosätet har vidare ett väl utvecklat studentuppföljningssystem och åtgärder
vidtas för att ge studenterna stöd att fullfölja utbildningen under den planerade studietiden.
Bedömningsformer och stödfunktioner som är kopplade direkt till undervisning och examination bidrar
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till ökad genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på flera nivåer av utbildningen. Det är tydligt att
det informella inflytandet betonas och att det finns en närhet mellan student och lärare. Det kan dock
finnas risker med detta eftersom studenterna behöver möjlighet att lämna synpunkter anonymt.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över de formella strukturerna för studentinflytande
inom svensklärarutbildningen med syfte att motverka riskerna med informellt inflytande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet använder Centrum för professionsutveckling för kursutveckling som är placerat regionalt,
och via det får lärarna information och exempel från skolor om de förändringar och utmaningar som
läraryrket står inför. Efter varje VFU-kurs hålls gemensamma möten för att diskutera lärarprofessionen
och dess utveckling. Inom VFU och Regionalt utvecklingscentrum finns flera ytterligare exempel på
samverkan med det omgivande samhället. Bedömargruppen anser dock att VFU:ns placering under
terminer med enbart kurser i UVK försvårar tydliga förbindelser mellan didaktik och ämnesdidaktik.
Svensklärarutbildningen bedrivs i nära samverkan med skolhuvudmän, och studenterna kommer i
kontakt med olika institutioner inom kultur, vård och omsorg. Bedömargruppen menar att utbildningen
är utformad så att den är användbar och utvecklar studentens beredskap för att möta förändringar i
arbetslivet, men att det också finns svagheter när det exempelvis gäller digitaliseringens betydelse för
undervisning och lärande i svenska.
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Umeå universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4572

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För lärare inom UVK finner
bedömargruppen att ett viktigt utvecklingsområde är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt
kan garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Motsvarande gäller inte
för inriktningen bild eftersom lärarnas tid för kompetensutveckling och forskning skapar mycket goda
förhållanden för forskning och utveckling och förankring av dessa i utbildningen. Lärosätet gör också
olika strategiska satsningar med olika typer av forskningsmedel, gästprofessur i estetiska ämnen,
medel för doktorander i bild vartannat år. Bedömargruppens rekommendation är dock att stärka
kompetensen med att en professur i bildpedagogik/bilddidaktik samt att en konstnärlig lektor med
bildinriktning bör rekryteras för att kvalitetssäkra arbetet med den konstbaserade undervisningen.
Sammantaget är antalet lärare och deras kompetens är i stort tillfredsställande på både kort och lång
sikt.
Även utbildningsmiljön bedöms vara tillfredställande men den skulle stärkas till följd av de ovan
nämnda rekryteringarna. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta
delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält
som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning. En vetenskaplig förankring till
bildläraryrket sker genom en variation av undervisningsformer, VFU, yrkesverksamma lärare och
praxisnära forskning, men också genom de mycket goda förhållanden för kompetensutveckling och
forskning som lärarna erhåller. De tre doktoranderna i bildämnet, liksom skolnära forskningsprojekt,
stärker ytterligare forskningsanknytningen i utbildningen. I syfte att samla de konstnärliga
verksamheterna gör lärosätet framöver en samordning av lokaler, resurser, kompetensområden på ett
flertal högskolor i en sammanhållande struktur under humanistisk fakultet. Bedömargruppen
rekommenderar att bildämnets behov bevakas i denna process, för att inte kvalitet och förutsättningar
för området bild ska försämras utan istället stärkas, då miljön även har ett nationellt värde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Ämnesstudierna karaktäriseras av bredd och djup, och täcker innehållsmässigt såväl
teoretiskt som praktiskt fältet visuell kultur. Lärosätets upplägg av utbildningen med grundläggande,
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befästande och fördjupande nivå borgar för att en progression skapas genom utbildningen, ger
överblick och binder samman utbildningarnas vetenskapliga, konstnärliga och professionsinriktade
delar på ett föredömligt sätt som säkerställer en progression. Bedömargruppen uppfattar dock en
motsättning där förhållandet mellan teoristudier och ämnesdidaktik inte framstår som lika tydlig. Därför
rekommenderas lärosätet att på ett tydligare och mer lyhört sätt skapa strukturer för
studentdeltagande i dessa processer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet vilka bedömts hålla mycket tillfredsställande kvalitet.
Bildkurserna genomsyras av att utveckla kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet utifrån upplägget kring progression, vilket bedömargruppen noterar som gott.
Studenterna har mycket goda förutsättningar gällande lokaler och verkstäder, och får en gedigen
grund att utveckla olika bild- och hantverkstekniker. En variation av undervisningsformer länkar
samman praktiska och teoretiska delar på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att ge studenterna
möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i metoder tidigare under utbildningen och att tydliggöra
kopplingen mellan kvantitativa metoder inom UVK och inom bild.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns en tydlighet i hur lärosätet beskriver studentens
gradvisa utveckling av reflektion över forskningsresultat och professions- och ämnesutveckling.
Förhållandet mellan ämneskurser, UVK-kurser och VFU-kurser framkommer dock inte och bedöms
vara ett angeläget utvecklingsområde för lärosätet. Eftersom samtliga självständiga arbeten har
bedömts hålla hög kvalitet anser bedömargruppen att studenterna genom utbildningen utvecklar sin
färdighet och förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet på ett mycket tillfredsställande
sätt.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta. Utifrån de studier i material och teknik som ingår i kurser skall studenten
tillämpa och planera för undervisning gentemot en tänkt målgrupp elever. Studenterna genomför
också konstpedagogiska workshops med externa grupper från förskola till gymnasieskola, vilket tränar
förmågan att leda barn och elever i olika åldrar. Befästningen av ämnesdidaktiska kunskaper sker
också i VFU-kurser. Kopplingarna till yrkesliv tillhandahålls av lärosätet med trepartssamtal inom VFU,
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besök vid varje VFU-period, professionsförankring genom yrkesverksamma lärare, nätverkande,
samverkan med Bildmuseet. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för studenterna att
förbereda sig för ett kommande yrkesliv och bildprofessionen. Dock kvarstår bedömargruppens
rekommendation om att ämnesdidaktiken i utbildningen bör stärkas.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Bedömargruppen hade önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och
VFU relaterat till kurser i ämne- och ämnesdidaktisk. Dock är progressionen tydlig inom bild. I en
senare kurs planerar studenten ett helt undervisningsprojekt med utgångspunkt i planerade lektioner i
samverkan med konstpedagogisk verksamhet vid Bildmuseet. Här höjs kraven på vetenskaplig
förankring i mer avancerad vetenskaplig litteratur och på nivån av reflektion. Det framgår dock att
kopplingen till internationell forskning behöver stärkas liksom kopplingen till flerspråkiga skolmiljöer,
vilket enligt bedömargruppen är ett utvecklingsområde.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Bedömargruppen ser dock relationen mellan UVK och ämneskurser i bild
som ett utvecklingsområde för att en helhet ska skapas mellan i utbildningens olika delar. Moment
relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas, så att studenter får större del av
dessa kunskaper. I utvecklingsarbetet rekommenderas att hållbar utveckling förankras i
bildlärarutbildningen inte minst som didaktisk resurs.
Jämställdhetsperspektivet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning
och genomförande. Det sker på många olika sätt och är ett styrkeområde framför allt inom
bildkurserna. Inom UVK behöver lärosätet utveckla hur jämställdhet examineras. Studentbarometern
som genomfördes 2016 visade att lärosätet utmärkte sig då studenterna till över 80 procent var nöjda
med inslagen kring jämställdhet. I kurslitteratur beaktas att minst en titel per kurs skall ha ett uttalat
genusperspektiv eller annat kritiskt perspektiv, och att könsfördelningen mellan författarna skall vara
jämn (60/40). Även i arbetslaget och i uppgifter strävas en jämn könsfördelning så att inte traditionellt
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter reproduceras, vilket lärosätet beskriver som en utmaning, men
där bedömargruppen anser att lärosätet arbetar fortlöpande med detta.
Utifrån lärosätets kvalitetssystem genomförs en rad uppföljningar på programnivå i form av
nybörjarenkät och studiebarometer, säkring av examensmål i matris för program/examina samt
programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet på utbildningen. Bedömargruppen ser detta som en
adekvat kvalitetssäkring. Studenterna genomför en digital skriftlig anonym kursutvärdering som
publiceras på institutionens hemsida. Dessa synpunkter följs upp med efterkommande studentårskurs.
I mitten av kurserna genomförs också muntliga utvärderingar och analoga skriftliga utvärderingar för
att fortlöpande kunna förbättra kurserna. Bildlärararbetslaget ansvarar gemensamt för uppföljningen.
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Ett utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för
hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning.
En avhoppsanalys genomförs systematiskt två gånger per år via intervjuer med studenter som avslutat
sin utbildning i förtid, vilket analyseras av Lärarhögskolans ledning och programråd. Kontinuerlig
uppföljning av studierna, avhopp och genomströmning bidrar till att studenterna kan genomföra sina
studier på utsatt tid. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentanter finns i alla beredande och beslutande organ, och där lärarstudenterna har en
egen sektion inom studentkåren som tillvaratar studenternas intressen. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till studenterna. Kvalitetsarbetet i ämneslärarprogrammet kan
också följas av studenterna via lärplattformen Cambro. Det har skett förändringar utifrån synpunkter
och initiativ från studenterna när det gäller utbildningsgången och progression. Bedömargruppen
anser därmed att studenterna ges möjlighet att både uttrycka åsikter och delta i beslut gällande
lärarutbildningen på ett tillfredsställande sätt på övergripande nivå. Däremot är studentdeltagandet på
bildlärarutbildningen ett fortsatt utvecklingsområde, varför lärosätet uppmanas av bedömargruppen att
fortsätta ett dialogiskt förhållningssätt till studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolor är en viktig del i studenternas anknytning till arbetsliv och det sker via VFU,
lärare som är yrkeslivsverksamma i skolan och praxisnära forskning. Detta anser bedömargruppen
vara en viktig förberedelse inför professionen. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i
förberedelsen för det kommande yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är
viktiga för att förbereda studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en
student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. Studenterna ges även möjlighet att samverka med
kulturinstitutioner och möta barn och elever i olika åldersgrupper, där ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bildlärarutbildningen är aktiv i nationell och nordisk forskningssamverkan
och nätverkande. Dock bedöms internationalisering, flerspråkighet och tillhandahållandet av
interkulturella perspektiv som utvecklingsområden för lärosätet.
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För lärare inom UVK finner
bedömargruppen att ett viktigt utvecklingsområde är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt
kan garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Motsvarande gäller inte
för inriktningen bild eftersom lärarnas tid för kompetensutveckling och forskning skapar mycket goda
förhållanden för forskning och utveckling och förankring av dessa i utbildningen. Lärosätet gör också
olika strategiska satsningar med olika typer av forskningsmedel, gästprofessur i estetiska ämnen,
medel för doktorander i bild vartannat år. Bedömargruppens rekommendation är dock att stärka
kompetensen med att en professur i bildpedagogik/bilddidaktik samt att en konstnärlig lektor med
bildinriktning bör rekryteras för att kvalitetssäkra arbetet med den konstbaserade undervisningen.
Sammantaget är antalet lärare och deras kompetens är i stort tillfredsställande på både kort och lång
sikt.
Även utbildningsmiljön bedöms vara tillfredställande men den skulle stärkas till följd av de ovan
nämnda rekryteringarna. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta
delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält
som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning. En vetenskaplig förankring till
bildläraryrket sker genom en variation av undervisningsformer, VFU, yrkesverksamma lärare och
praxisnära forskning, men också genom de mycket goda förhållanden för kompetensutveckling och
forskning som lärarna erhåller. De tre doktoranderna i bildämnet, liksom skolnära forskningsprojekt,
stärker ytterligare forskningsanknytningen i utbildningen. I syfte att samla de konstnärliga
verksamheterna gör lärosätet framöver en samordning av lokaler, resurser, kompetensområden på ett
flertal högskolor i en sammanhållande struktur under humanistisk fakultet. Bedömargruppen
rekommenderar att bildämnets behov bevakas i denna process, för att inte kvalitet och förutsättningar
för området bild ska försämras utan istället stärkas, då miljön även har ett nationellt värde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet gällande om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete uppfylls. Ämnesstudierna karaktäriseras av bredd och djup, och täcker
innehållsmässigt såväl teoretiskt som praktiskt fältet visuell kultur. Lärosätets upplägg av utbildningen
med grundläggande, befästande och fördjupande nivå borgar för att en progression skapas genom
utbildningen, ger överblick och binder samman utbildningarnas vetenskapliga, konstnärliga och
professionsinriktade delar på ett föredömligt sätt som säkerställer en progression. Bedömargruppen
uppfattar dock en motsättning där förhållandet mellan teoristudier och ämnesdidaktik inte framstår
som lika tydlig. Därför rekommenderas lärosätet att på ett tydligare och mer lyhört sätt skapa
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strukturer för studentdeltagande i dessa processer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet vilka bedömts hålla mycket tillfredsställande kvalitet.
Bildkurserna genomsyras av att utveckla kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet utifrån upplägget kring progression, vilket bedömargruppen noterar som gott.
Studenterna har mycket goda förutsättningar gällande lokaler och verkstäder, och får en gedigen
grund att utveckla olika bild- och hantverkstekniker. En variation av undervisningsformer länkar
samman praktiska och teoretiska delar på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att ge studenterna
möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i metoder tidigare under utbildningen och att tydliggöra
kopplingen mellan kvantitativa metoder inom UVK och inom bild.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns en tydlighet i hur lärosätet beskriver studentens
gradvisa utveckling av reflektion över forskningsresultat och professions- och ämnesutveckling.
Förhållandet mellan ämneskurser, UVK-kurser och VFU-kurser framkommer dock inte och bedöms
vara ett angeläget utvecklingsområde för lärosätet. Eftersom samtliga självständiga arbeten har
bedömts hålla hög kvalitet anser bedömargruppen att studenterna genom utbildningen utvecklar sin
färdighet och förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet på ett mycket tillfredsställande
sätt.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta. Utifrån de studier i material och teknik som ingår i kurser skall studenten
tillämpa och planera för undervisning gentemot en tänkt målgrupp elever. Studenterna genomför
också konstpedagogiska workshops med externa grupper från förskola till gymnasieskola, vilket tränar
förmågan att leda barn och elever i olika åldrar. Befästningen av ämnesdidaktiska kunskaper sker
också i VFU-kurser. Kopplingarna till yrkesliv tillhandahålls av lärosätet med trepartssamtal inom VFU,
besök vid varje VFU-period, professionsförankring genom yrkesverksamma lärare, nätverkande,
samverkan med Bildmuseet. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för studenterna att
förbereda sig för ett kommande yrkesliv och bildprofessionen. Dock kvarstår bedömargruppens
rekommendation om att ämnesdidaktiken i utbildningen bör stärkas.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
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lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Bedömargruppen hade önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och
VFU relaterat till kurser i ämne- och ämnesdidaktisk. Dock är progressionen tydlig inom bild. I en
senare kurs planerar studenten ett helt undervisningsprojekt med utgångspunkt i planerade lektioner i
samverkan med konstpedagogisk verksamhet vid Bildmuseet. Här höjs kraven på vetenskaplig
förankring i mer avancerad vetenskaplig litteratur och på nivån av reflektion. Det framgår dock att
kopplingen till internationell forskning behöver stärkas liksom kopplingen till flerspråkiga skolmiljöer,
vilket enligt bedömargruppen är ett utvecklingsområde.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Bedömargruppen ser dock relationen mellan UVK och ämneskurser i bild
som ett utvecklingsområde för att en helhet ska skapas mellan i utbildningens olika delar. Moment
relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas, så att studenter får större del av
dessa kunskaper. I utvecklingsarbetet rekommenderas att hållbar utveckling förankras i
bildlärarutbildningen inte minst som didaktisk resurs.
Jämställdhetsperspektivet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning
och genomförande. Det sker på många olika sätt och är ett styrkeområde framför allt inom
bildkurserna. Inom UVK behöver lärosätet utveckla hur jämställdhet examineras. Studentbarometern
som genomfördes 2016 visade att lärosätet utmärkte sig då studenterna till över 80 procent var nöjda
med inslagen kring jämställdhet. I kurslitteratur beaktas att minst en titel per kurs skall ha ett uttalat
genusperspektiv eller annat kritiskt perspektiv, och att könsfördelningen mellan författarna skall vara
jämn (60/40). Även i arbetslaget och i uppgifter strävas en jämn könsfördelning så att inte traditionellt
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter reproduceras, vilket lärosätet beskriver som en utmaning, men
där bedömargruppen anser att lärosätet arbetar fortlöpande med detta.
Utifrån lärosätets kvalitetssystem genomförs en rad uppföljningar på programnivå i form av
nybörjarenkät och studiebarometer, säkring av examensmål i matris för program/examina samt
programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet på utbildningen. Bedömargruppen ser detta som en
adekvat kvalitetssäkring. Studenterna genomför en digital skriftlig anonym kursutvärdering som
publiceras på institutionens hemsida. Dessa synpunkter följs upp med efterkommande studentårskurs.
I mitten av kurserna genomförs också muntliga utvärderingar och analoga skriftliga utvärderingar för
att fortlöpande kunna förbättra kurserna. Bildlärararbetslaget ansvarar gemensamt för uppföljningen.
Ett utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för
hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning.
En avhoppsanalys genomförs systematiskt två gånger per år via intervjuer med studenter som avslutat
sin utbildning i förtid, vilket analyseras av Lärarhögskolans ledning och programråd. Kontinuerlig
uppföljning av studierna, avhopp och genomströmning bidrar till att studenterna kan genomföra sina
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studier på utsatt tid. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentanter finns i alla beredande och beslutande organ, och där lärarstudenterna har en
egen sektion inom studentkåren som tillvaratar studenternas intressen. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till studenterna. Kvalitetsarbetet i ämneslärarprogrammet kan
också följas av studenterna via lärplattformen Cambro. Det har skett förändringar utifrån synpunkter
och initiativ från studenterna när det gäller utbildningsgången och progression. Bedömargruppen
anser därmed att studenterna ges möjlighet att både uttrycka åsikter och delta i beslut gällande
lärarutbildningen på ett tillfredsställande sätt på övergripande nivå. Däremot är studentdeltagandet på
bildlärarutbildningen ett fortsatt utvecklingsområde, varför lärosätet uppmanas av bedömargruppen att
fortsätta ett dialogiskt förhållningssätt till studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolor är en viktig del i studenternas anknytning till arbetsliv och det sker via VFU,
lärare som är yrkeslivsverksamma i skolan och praxisnära forskning. Detta anser bedömargruppen
vara en viktig förberedelse inför professionen. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i
förberedelsen för det kommande yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är
viktiga för att förbereda studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en
student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. Studenterna ges även möjlighet att samverka med
kulturinstitutioner och möta barn och elever i olika åldersgrupper, där ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bildlärarutbildningen är aktiv i nationell och nordisk forskningssamverkan
och nätverkande. Dock bedöms internationalisering, flerspråkighet och tillhandahållandet av
interkulturella perspektiv som utvecklingsområden för lärosätet.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de flesta lärare är tillsvidareanställda inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som
ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Det samlade underlaget
visar att när det gäller personal inom inriktningen idrott och hälsa är antalet lärare och deras
sammantagna kompetens adekvat. Lärosätet bedöms ha tillfredsställande möjligheter för
kompetensutveckling och en genomtänkt plan för kompetensförsörjning, vilket bedömargruppen ser
som en styrka.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö inom inriktningen idrott och hälsa, och
verksamheten bedrivs på ett sätt som ger möjlighet för ett nära samband mellan forskning och
utbildning. Lärarna är forskningsaktiva inom en bredd av områden, vilket bedömargruppen ser som
positivt för utbildningen. Bedömargruppen frågar sig däremot hur utbildningen påverkas av den ringa
omfattningen av de individuella lärarinsatserna, vilket kan riskera att personalen inte får möjlighet att
planera för ämnesutveckling, kvalitetsutveckling och progression i utbildningen som helhet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Självvärderingen visar att ämneskursernas innehåll i stort svarar mot behovet av
ämneskunskaper i idrott och hälsa. Den ger också flera konkreta exempel på examination, och de
självständiga arbeten som bedömargruppen har tagit del av bekräftar att studenterna får goda
förutsättningar att nå målet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Trots svagheterna som finns inom inriktningen idrott och hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig metod
och ett vetenskapligt förhållningssätt genom sättet på vilket kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt
som ett utvecklingsområde peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under
utbildningen. Av självvärderingen framgår att studenterna inom inriktningen idrott och hälsa får goda
möjligheter att utveckla kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Däremot visar
varken beskrivningen av utbildningens kurser eller de självständiga arbetena att studenterna när
examen utfärdas kan visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori. Bedömargruppen anser därför att
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det är ett prioriterat utvecklingsområde att lärosätet utvecklar innehållet i utbildningen i syfte att
möjliggöra för, och säkerställa, att studenterna utvecklar fördjupad kunskap om vetenskapsteori.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Enligt självvärderingen får studenterna öva vetenskapligt
skrivande i alla ämneskurser inom inriktningen idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta
kursinnehåll som en styrka för studenternas utbildning och möjlighet att utveckla kunnande utifrån
målet. Granskningen av självständiga arbeten visar vissa brister i måluppfyllelse. Den omständigheten
kan föranleda en översyn av kriterier och bedömningsförfarande för de självständiga arbetena, vilket
bedömargruppen rekommenderar.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. Självvärderingen visar att inriktningen idrott och hälsa är utformad
och genomförs på ett sådant sätt att studenterna får goda möjligheter att nå detta mål. Studenterna får
prova och utveckla olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder, samt visa sitt kunnande i
ämnesdidaktik och metodik genom relevanta examinationsuppgifter.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Det
samlade underlaget visar att både ämneskurserna och VFU-delarna har ett relevant innehåll samt att
examinerande uppgifter ger studenterna goda möjligheter att nå målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet anger. Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case.
Bedömargruppen anser att detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter
som det innebär att ha den långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna
väl inför olika undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt
bedömarna stärkas, så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde
identifierar även lärosätet i självvärderingen. Utifrån självvärderingen ser bedömargruppen att
studenterna får möjlighet att inom inriktningen idrott och hälsa utveckla förmåga att i det pedagogiska
arbetet göra bedömningar utifrån olika aspekter. Undervisningen möjliggör att studenterna utvecklar
sitt kunnande i att möta individer och grupper med olika etnisk bakgrund och tillägna sig verktyg för att
motverka diskriminering. Ett hållbarhetsperspektiv beaktas främst inom området friluftsliv.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
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att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom UVK. Detta skulle kunna utvecklas mer. Självvärderingen visar däremot att flera
aspekter av jämställdhet beaktas i ämneskurserna och i VFU-kurserna. Det samlade underlaget visar
även att ämnesstudierna på ett tillfredsställande sätt förbereder studenterna att beakta, kommunicera
och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur
studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018
ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Bedömargruppen ser
dock oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande
rutiner finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller
hur närvaron av studenter ser ut i praktiken.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet vilket bedömargruppen håller med om. Bedömargruppen ser det dock som problematiskt om
en student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. När det gäller inriktningen idrott och hälsa visar lärosätet att
studenterna i ämneskurserna får möjlighet att delta i undervisningsprojekt tillsammans med
verksamma lärare, något som bedömargruppen vill framhålla som ett gott exempel. Genom den
verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna ta del av verksamheten på olika skolor samt
möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i båda de ämnen som ingår i examen.
Självvärderingen ger exempel på konkret samverkan både med skolväsendet och idrottsrörelsen.
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matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som
ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. De lärare i matematik och
matematikdidaktik som arbetar och undervisar inom ämneslärarutbildningen är både vetenskapligt och
pedagogiskt mycket kompetenta. Flera av dem har också ämneslärarutbildning, vilket garanterar
professionsanknytningen. Lärosätet ger kurser både för VFU-handledare i skolan och för
universitetslärare som gör VFU-besök.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många
forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för
lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält som rör till exempel
professionen, ledarskap, betyg och bedömning. Inom inriktningen matematik ger den vetenskapliga
och professionsinriktade miljön goda förutsättningar för ämneslärarutbildning i matematik. Lärosätet
visar att de gör satsningar för att säkerställa en professionsinriktad miljö, exempelvis att skapa
förutsättningar för yrkesaktiva lärare i skolor att undervisa i lärarutbildningen samtidigt som de är
aktiva i skolan. Lärarna i matematikdidaktik kopplar undervisningen till den forskning som de bedriver
och att studenterna bjuds in till forskningsseminarier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Det matematiska stoff som behandlas i kurserna är relevant för ämneslärare, men bedömargruppen
saknar en beskrivning av hur studenterna får ”väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
detta område” och en redogörelse för hur lärosätet har tolkat detta. Dessutom bör programmering,
som blivit ett allt viktigare område i skolan, behandlas på ett mer systematiskt sätt i utbildningen.
Sammantaget anser bedömningsgruppen att målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen,
inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, inte uppfylls.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Lärosätet uppvisar inom UVK en målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig
metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori introduceras.
Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och ”fördjupande” är ett
gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det självständiga arbetet som
skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt som ett utvecklingsområde
peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under utbildningen. Inom inriktningen
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matematik behandlas målet i flera delar av utbildningen, och de självständiga arbeten som
bedömargruppen haft tillgång till visar att författarna har goda kunskaper om vetenskapsteori och
kvalitativ metod. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Genomgående krävs inom UVK att studenterna gör
kopplingar till relevant litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom
skriftlig hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
(VFU-dagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Inom inriktningen matematik är det mycket positivt för
studenternas yrkesverksamhet att de ska läsa och kritiskt reflektera över flera vetenskapliga arbeten
inom matematikdidaktik, men målet i sin helhet kan inte anses vara uppnått eftersom man inte uppnår
den del av målet som rör studentens förmåga att reflektera över andras erfarenheter samt bidra till
utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och
ämnesdidaktik. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK och inom
inriktningen matematik. Inom UVK ger lärosätet flera goda exempel på hur målet vävs in i kurser och
examineras på flera olika sätt. Det ges under utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna,
där bland annat rollspel möjliggör för studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och
analyser. Det är berömvärt att måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna
i kunskaper som är relevanta för professionen relevanta kunskaper. Inom inriktningen matematik
innehåller kurserna i matematikdidaktik, UVK och VFU både de teoretiska grunderna och uppgifter där
studenterna ska tillämpa didaktiska teorier. Det är också positivt att de inför VFU får träning i metodik,
men bedömargruppen rekommenderar att detta sker mer systematiskt. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inriktningen matematik. Inom UVK
tränas studenterna i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning, så att varje elev
stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande examination. Det finns även en
nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Bedömargruppen hade önskat en
tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och VFU relateras till kurser inom de olika
ämnena. Inom inriktningen matematik finns inslag av pedagogisk planering i utbildningen, där
studenterna får öva på att planera undervisning utifrån styrdokument. Det finns också övningar i
specialpedagogik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
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långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
att beskrivningarna i såväl självvärderingen och intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom utbildningen. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer inom
UVK och utbildningen. Underlaget innehåller endast sparsamma beskrivningar av hur
jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningens olika delar. Enligt självvärderingen beaktas
jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå när man väljer kurslitteratur och en strävan efter att variera
undervisnings och examinationsuppgifter i syfte att inkludera så många studenter som möjligt.
Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur
studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
Det finns också bra stödresurser för studenter som riskerar att inte klara sin utbildning inom den
avsedda tiden. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna. Bedömargruppen
anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med tillgänglighet av
lärare och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande rutiner
finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller hur
närvaron av studenter ser ut i praktiken.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som sårbart om en student befinner sig på samma
skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen är att
studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
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seminarier. Inom inriktningen matematik samverkan erbjuds ämneslärarstudenter att handleda
studenter inom det teknisk-naturvetenskapliga basåret.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4589

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). De flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de
undervisande lärarna inom utbildningen har genomgått högskolepedagogiska kurser och har
ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att
skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan garanteras forskning inom sina tjänster för att
säkerställa fortsatt kvalitet. Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen
bedöms vara god inom inriktningen musik. Konstnärlig kompetens är däremot ett utvecklingsområde
genom att den konstnärliga professionskompetensen är svagt representerad inom lärargruppen.
Bedömargruppen vill betona betydelsen av att upprätthålla ett konstnärligt ämnesdjup, inte minst hos
musiklärare på gymnasiet. Personalstyrkan framstår däremot som stabil och det finns strategiska
planer för kompetensutveckling och framtida rekrytering.
Det finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö inom UVK. Många forskningsprojekt inom miljön
anknyter innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs
forskning inom flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg
och bedömning. Utbildningsmiljön bedöms vara god inom inriktningen musik och det finns en aktiv
forskningsmiljö med flera projekt som relateras till professionsfrågor. Den vetenskapliga förankringen
och forskningsanknytningen verkar alltså vara stark. Bedömargruppens intryck är att också den
fysiska miljön ger goda förutsättningar för att bedriva musiklärarutbildning av hög kvalitet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Både brett kunnande samt väsentligt fördjupade kunskaper och insikter i forsknings- och
utvecklingsarbete säkerställs genom musikämneskursernas examinationer, som alla innefattar
konstnärlig gestaltning, musikaliskt hantverk samt kunskaper i att bearbeta teori och litteratur. Däremot
förefaller kravnivån ibland vara något låg, samtidigt som ämneskursernas innehåll och examinationer
ibland framstår som alltför omfattande i förhållande till den avsatta tiden. Detta är därför
utvecklingsområden.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet uppfylls inom UVK men inte inom inriktningen musik där det
framför allt saknas tillräcklig fördjupning inom forskningsmetoder. Lärosätet uppvisar dock en
målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt
genom hur kunskaps- och vetenskapsteori introduceras i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och ”fördjupande” är ett
gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det självständiga arbetet som
skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt som ett utvecklingsområde
peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under utbildningen. Målet uppfylls inte
inom inriktningen musik. Studenterna förefaller få goda möjligheter att tillägna sig fördjupade
kunskaper om vetenskapsteori och om vetenskaplig grund i relation till beprövad erfarenhet. Däremot
är utbildningen inom forskningsmetoder ett utvecklingsområde och det gäller framför allt kvantitativ
metod. Bedömargruppen anser att det saknas innehåll där kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder behandlas explicit i utbildningen på fördjupad nivå. Både när det gäller
vetenskapsteori och forskningsmetoder verkar det för övrigt saknas en progression genom
utbildningen. Också detta är ett utvecklingsområde. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan
bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen musik är så omfattande
att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns här en tydlig progression mellan ämneskurserna,
både vad gäller examinationsformer och kravnivån överlag. Den didaktiska analysen av studentens
egna och elevers erfarenheter i musikpedagogiska sammanhang utvecklas stegvis under
utbildningens gång. Också kopplingen till yrkesverksamheten framstår således som god.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet ger i UVK flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. De förväntade studieresultaten för både den verksamhetsförlagda
utbildningen och ämneskurserna i musik visar att det bland annat sker en vidareutveckling bland av
studenternas metodikkunskaper under utbildningen. Både olika slags tillämpningsövningar och olika
examinationsformer ingår i ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik.
Bedömargruppen hade dock önskat en tydligare bild av hur progressionen som sker inom UVK och
VFU relateras till kurser inom de olika ämnena. Flera av ämneskurserna uppehåller sig vid förmågan
att stimulera olikartade elevgruppers lärande och utveckling. De olika ämneskursernas innehåll och
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examination bidrar tydligt till måluppfyllelsen, och studenterna får många tillfällen att tillämpa sina
musikdidaktiska kunskaper. Lärosätet beskriver att examinationer i alla musikämneskurser omfattar
kunskaper i konstnärlig gestaltning, musikaliskt hantverk samt kunskaper i att bearbeta teorier och
litteratur.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU: n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom UVK. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas inom inriktningen
musik. Jämställdhet ingår som kursinnehåll i ett par av musikämneskurserna och det finns även
förväntade studieresultat som är relevanta för jämställdhetsperspektivet. Det finns även en stark miljö
för genusforskning vid institutionen, och riktlinjer med jämställdhetsfokus för kurslitteratur har tagits
fram.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser inom
UVK för hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. För inriktningen musik finns det
däremot tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Skriftliga kursvärderingar har hög
svarsfrekvens och nya studenter informeras vid kursstart om resultaten från tidigare års
kursvärderingar samt eventuella åtgärder som vidtagits utifrån dem. Resultaten diskuteras även vid
lärarlagsmöten, där också lämpliga åtgärder planeras. Även på programnivå genomförs regelbundna
uppföljningar av utbildningen och resultat från analyser av genomströmning och avhopp tas upp till
diskussion i Lärarhögskolans ledning samt i programrådet för ämneslärarprogrammet.
Genomströmning och avhopp analyseras systematiskt två gånger per år via intervjuer med de
studenter som har avslutat sin utbildning i förtid. För att stödja studenterna att genomföra studierna
inom planerad tid genomfördes under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande.
Projektet fördjupades under 2019. Bedömargruppen ser dock oklarheter i systematiken i de
förebyggande insatserna varför detta är ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
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informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande
rutiner finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller
hur närvaron av studenter ser ut i praktiken. Bedömargruppen anser att studenterna har goda
möjligheter att aktivt utveckla utbildningen på både ämnes- och programnivå. Förutsättningarna för
både informellt och formellt studentinflytande är goda. Representanter för studenterna deltar även
regelbundet i musikavdelningens möten.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU: n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en student befinner sig på
samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen
är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
seminarier. Arbetslivet är representerat i programrådet för ämneslärarprogrammet och det finns även
ett regionalt samverkansråd.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4593

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns tillfredsställande vetenskaplig, yrkesrelaterad och pedagogisk kompetens, och de flesta
lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har genomgått
högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Lärosätets visar på en medvetenhet om den
koordinering som samhällskunskapsämnet och utbildningen kräver samt hög och relevant kompetens
för utbildningen. Bedömargruppen finner det som ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att, inom
UVK, skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan garanteras forskning inom sina tjänster för att
säkerställa fortsatt kvalitet. För inriktningen samhällskunskap finns adekvat vetenskaplig,
yrkesrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärosätets visar på en medvetenhet om den koordinering
som samhällskunskapsämnet och utbildningen kräver samt hög och relevant kompetens för
utbildningen.
Det finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
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För inriktningen samhällskunskap är undervisande lärare forskningsaktiva, studenter involveras i
pågående forskning, utbildningens innehåll är förankrat i uppdaterade forskningsresultat. Det finns
moment i utbildningen som syftar till att utveckla studenternas förmåga att förstå, värdera och använda
processer där vetenskapligt baserad kunskap uppstår och ständigt omprövas. Lärosätet har också
nyligen påbörjat satsningar på ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Utbildningen möjliggör och säkerställer att studenterna når kunskap inom samhällskunskap
som rymmer statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia. Ämnesteori och
ämnesdidaktik integreras och det finns en variation av examinationsformer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt
som ett utvecklingsområde peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under
utbildningen. För inriktningen samhällskunskap finns en progression mot fördjupning av kunskaperna,
vilket bekräftas av de självständiga arbeten som granskats, även om dessa arbeten är relativt få. En
styrka är att lärosätet ger studenterna goda möjligheter och kunskaper att skriva akademisk text om
teori om metod. Ett gott exempel är att studenterna får möjlighet att tillämpa teori och metod på olika
empiriska fall. Kurser i självständigt arbete och metod omfattar totalt 60 högskolepoäng.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. För inriktningen samhällskunskap framgår det att målet
uppfylls genom undervisnings- och examinationsexempel från ämneskurser, som inkluderar en s.k.
ämnesdidaktisk strimma, och självständigt arbete. Inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
kurserna Att undervisa i samhällskunskap och Läraryrkets dimensioner får studenterna också
möjlighet att tillvarata och reflektera över forskning. Det är däremot inte tydligt i det skriftliga
underlaget hur studenterna bidrar till att utveckla yrkesverksamheten. Vid intervjun framkom ändå att
det finns inslag i utbildningen när detta främjas.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet ger flera goda
exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under utbildningen
övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för studenterna att öva
och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att måluppfyllelse säkerställs på
det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för professionen relevanta kunskaper.
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För inriktningen samhällskunskap ger lärosätet ämnesdidaktisk undervisning inom en s.k.
ämnesdidaktisk strimma inom ramen för ämneskurserna som möjliggör och säkerställer detta mål.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning, så att
varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande examination. Det
finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Bedömargruppen hade
önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och VFU relateras till kurser inom de
olika ämnena. För inriktningen samhällskunskap är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ett viktigt
utvecklingsområde enligt bedömarna. Lärosätet planerar en översyn av de gemensamma riktlinjerna
för VFU-besök, trepartssamtal och underlag för bedömning av VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömningsgrunden om jämställdhet bedöms som tillfredsställande. Bedömargruppen uppfattar att
utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt att beskrivningarna i såväl
självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet examineras inom UVK. Därför
är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer. För inriktningen samhällskunskap behandlas
jämställdhet på ett tillfredsställande sätt. Men en rekommendation är att detta också ska ha fokus på
lärarnas undervisning och även bedömas i samband med VFU.
Uppföljning, åtgärder, återkoppling bedöms som tillfredsställande. Lärosätet följer upp utbildningen
och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett utvecklingsområde är att
metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur studenterna ska få större
inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras systematiskt två gånger per år
via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid. För att stödja studenterna att
genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka
deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Men bedömargruppen ser oklarheter i
systematiken i de förebyggande insatserna. För inriktningen samhällskunskap gör lärosätet analyser
av avhopp och genomströmning regelbundet. Studenter som har hoppat av intervjuas och svaren
analyseras för eventuella åtgärder. Vidare erbjuds studenterna vägledningssamtal. Bedömarna ser
detta som åtgärder som främjar studenternas genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
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Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med tillgänglighet av
lärare och snabb återkoppling till de studerande. För inriktningen samhällskunskap visar lärosätet en
strategi och struktur för att samla in studenternas synpunkter och ta tillvara dem i
kursutvecklingsarbetet. En svaghet är däremot en låg svarsfrekvens i kursvärderingarna, även om det
pågår ett visst arbete med alternativa utvärderingsformer. Lärosätet har också tillfredsställande rutiner
för att omsätta kursutvärderingarna i praktiken och anger att ämneskoordinatorn ska utarbeta och
genomföra kvalitetshöjande åtgärder, och återkoppla resultatet till relevanta intressenter. När det
gäller studentperspektivet finns det formella strukturer för påverkan, men det är inte tydligt beskrivet
hur lärarstudenterna är representerade. En informell möjlighet till påverkan finns, eftersom
ämneskoordinatorn är en länk mellan lärarlagen och studentgrupperna, och ibland träffas studenterna
på eget initiativ.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en student befinner sig på
samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen
är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
seminarier. För inriktningen samhällskunskap sker samverkan med arbetlivet främst genom VFU.
Bedömarna rekommenderar lärosätet att se över andra typer av samverkan med det omgivande
samhället.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4600

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna har också genomgått
högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För UVK finner bedömargruppen att ett
viktigt utvecklingsområde för lärosätet är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Den vetenskapliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god i både svenska språket och
litteraturvetenskap. Lärosätet menar att personalstyrkan för inriktningen svenska präglas av stabilitet,
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men bedömargruppen noterar att drygt en tredjedel har tidsbegränsad anställning. Lärosätet gör dock
satsningar för att säkra kompetens och kontinuitet.
Även utbildningsmiljön bedöms vara god. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
Det finns också relevant ämne- och ämnesdidaktisk forskning. Olika satsningar sker för att stärka den
vetenskapliga kompetensen och det finns en samordningsplats för lärarutbildningen i svenska, vilket
bedömargruppen ser som en styrka. Forskarna undervisar med anknytning till sina forskningsområden
och studenter inbjuds att skriva sina självständiga arbeten inom dem.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Svensklärarutbildningens utformning ger studenterna förutsättningar för att nå målet genom
att kurserna i svenska har en tydlig progression i tre steg: grundlägga, befästa och fördjupa.
Ämneskunskaperna och insikterna i forsknings- och utvecklingsarbete stärks exempelvis genom att
studenterna skriver en kort vetenskaplig uppsats som föregår det självständiga arbetet. Dock kan
lärosätet ytterligare säkerställa fördjupningen i ämnet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Studenten får successivt fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och fördjupningen ska framförallt
ske i det självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Bedömargruppen anser att ett
utvecklingsområde är att ge studenterna möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna. Det kan ske
tidigare i utbildningen inom UVK men också att ytterligare fördjupning sker kopplat till ämnet för att i
större utsträckning säkerställa måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Under utbildningens gång ställs allt större krav på att studenterna
kan reflektera över, problematisera, analysera och värdera sina egna och andras erfarenheter och
knyta dessa till forskning. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant litteratur och
forskning och måluppfyllelse säkerställs med olika examinationer under UVK, under
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och i de självständiga arbetena. Exempel på examinationer är
skriftlig hemtentamen, salstentamen, dagbok för VFU (VFU-dagbok) men en skriftlig
inlämningsuppgift. Bedömargruppen menar att målet uppfylls i stor utsträckning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
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utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. Ytterligare ett positivt exempel på examinationsform är att
studenterna ska förklara något på ett sådant sätt att elever kan förstå. Ämne och ämnesdidaktik hör
nära samman, och ämnesdidaktiska inslag finns i alla kurser i svenska. Bedömargruppen ser det som
en styrka att ämne och ämnesdidaktik integreras.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Det
finns en tydlig progression i utbildningen, och praktiskt inriktade övningar stärker studenternas
förmåga att nå detta mål.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att svensklärarutbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men
noterar samtidigt att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur
jämställdhet examineras inom UVK. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas och genomsyrar
samtliga kurser i svenska och synliggörs i kurslitteratur, lärandemål, genomförande och uppgifter.
Studenterna får på olika sätt träna sin förmåga att beakta, kommunicera och förankra perspektivet i
den pedagogiska verksamheten.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas.
Det finns tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Exempelvis möts Samos två gånger
per termin för att behandla bland annat utvärderingar, kursplaner och utvecklingsarbete, och
förändringar görs utifrån framkomna synpunkter. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018
ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Men bedömargruppen
ser på programnivå oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna. För
svensklärarutbildningen finns dock rutiner för att följa upp studenternas prestationer, och om de inte
uppfyller kraven sätter lärosätet in åtgärder för att stötta studenten ifråga.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Eftersom inflytande sker på detta sätt är det enligt bedömargruppen särskilt viktigt
att lärosätet arbetar med tillgänglighet av lärare och snabb återkoppling till de studerande. Av
bedömargruppens samlade underlag framgår också att kursutvärderingar genomförs rutinmässigt och
upplevs som ointressanta. Det är därför motiverat att ytterligare utveckla formerna för utvärdering och
återkoppling för att studenterna ska få än större inflytande över sin utbildning. Sammantaget har dock
studenterna har goda möjligheter att aktivt utveckla utbildningen på både ämnes- och programnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Studenterna kommer i kontakt med arbetslivet via lärare på lärosätet med bakgrund i skolan men
främst via sin VFU. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Bedömargruppen menar att den långa VFUn kan bli problematisk om en student befinner
sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. För
svensklärarutbildningen verkar det dock fungera väl och som ett gott exempel vill bedömargruppen
framhålla att studenterna under den avslutande VFU:n får praktisera i båda sina ämnen. Det framgår
att studenterna genomför VFU på olika skolor vilket stämmer överens med lärosätets målsättning att
studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar. I kurser i
språksociologi får studenterna kunskap om den språkliga situationen i dagens Sverige, vilket är en
viktig del i beredskapen för att möta förändringar i arbetslivet. Kontakter finns mellan forskare, skola
och arbetsliv via Litum och den forskning som där bedrivs. Även externa aktörer, till exempel
logopeder, deltar i utbildningen. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att
yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i seminarier. Utifrån det samlade underlaget
bedömer bedömargruppen att studenterna väl förbereds inför arbetslivet.
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Uppsala universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4487

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna så anser bedömargruppen att lärosätet har en acceptabel
bemanning, med en handfull lärare med större omfattning undervisning. Personalen är huvudsakligen
tillsvidareanställd, vilket bidrar till stabilitet och kontinuitet. Flertalet lärare har dock en mindre mängd
undervisningstid i utbildningen, emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst.
Bedömargruppen ser en risk att utbildningen, kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att
säkerställa progressionen. Bedömargruppen ser positivt på att majoriteten av lärarna har en
lärarexamen och är disputerade, främst i didaktik, men också i till exempel historia, utbildningssociologi
eller specialpedagogik. En resurs är de adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma
ämneslärare. Inom inriktningen matematik visar lärartabellen på en hög andel disputerade lärare, men
inga är forskarutbildade i matematikdidaktik. Endast en tillsvidareanställd lärare har relevant
lärarexamen. Till viss del kompenseras detta av att man har en tidsbegränsat anställd adjungerad
lärare som arbetar halvtid på utbildningen. Sammantaget är lärarkompetensen inte tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan visar lärosätet tydligt i självvärderingen på kopplingen
mellan olika forskningsprojekt och kurser vilket bidrar till en god utbildningsmiljö. Lärare som är aktiva
forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på kurserna, vilket ger goda
förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Det framkommer däremot i intervjun att
kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för studenterna.
Inom inriktningen matematik redogör lärosätet för en stark forskningsmiljö i ämnet matematik, och
aktiva forskare deltar i undervisningen. För att stärka den matematikdidaktiska kompetensen försöker
lärare delta i fortbildningskurser i matematikdidaktik. Ingen av dessa bedriver dock någon
matematikdidaktisk forskning. Det framgår inte hur lärosätet arbetar med att synliggöra den forskning i
matematikdidaktik som bedrivs vid lärosätet för studenterna. Sammantaget är forskningsmiljön inte
tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom en rad matematiska områden
och väsentligt fördjupande kunskaper inom valda delar. Lärosätet beskriver ett pågående
utvecklingsarbete som syftar till att anpassa utbildningen till de förändringar som nyligen genomförts i
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gymnasieskolan om att använda digitala verktyg och programmering.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet på grundläggande nivå då lärosätet har
förstärkt vetenskaplig teori och metod genom införandet av en särskild kurs under termin 7. Lärosätet
visar också på flera exempel på inslag i kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att säkerställa att det tydligt framgår i de nya
kursbeskrivningarna hur kvantitativa och kvalitativa metoder ska behandlas och examineras. Inom
inriktningen matematik är målet inte uppfyllt eftersom en fördjupning inte sker då samtliga
självständiga arbeten som är inskickade visar på stora brister när det gäller examensmålet.
Bedömargruppen anser därmed inte att utbildningen säkerställer att studenten når examensmålet i sin
helhet. Utbildningen ger dock kunskaper om kvantitativa metoder genom den kurs i statistik som
studenterna läser. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet på grundläggande nivå då lärosätet
beskriver flera kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar
följs exempelvis upp av vetenskapligt samtal på seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ
av moment finns i alla kärnans kurser. Inom inriktningen matematik är målet inte uppfyllt eftersom en
fördjupning inte sker. Utbildningen ger inte tillräckligt stöd inför det självständiga arbetet, särskilt inte
när det gäller arbetet med vetenskaplig litteratur och forskningsmetoder inom det matematikdidaktiska
forskningsfältet. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning
och lärande uppfylls både inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inriktningen matematik.
Lärosätet fokuserar på ett ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU på målet. Utöver UVK och
VFU nämns också den ämnesdidaktiska utbildningen som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser
en utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få
till en bra progression när studenterna inte har samma förkunskaper. Bedömargruppen ser positivt på
att flera kurser inom UVK och VFU fokuserar på förmågan att kunna planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisningen. Inom inriktningen matematik finns flera konkreta exempel på metodiska
inslag där studenten övar sig i att presentera både muntligt och skriftligt. Lärosätet ger också en
mängd exempel på vad som behandlas i undervisningen på de didaktiska kurserna. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom både UVK och inriktningen matematik. Inom UVK uppfylls det genom kurserna Mångfald
och lärande och Specialpedagogik. I den reviderade programstrukturen har den första kursen utgått,
men under intervjuerna framkommer att det innehåll som fanns i kursen i stället ska genomföras som
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en strimma, utspridd över flera kurser. Inom inriktningen matematik tränas studenterna vid flera
tillfällen i att planera, genomföra och ge återkoppling på delar av en lektion. Lärosätet beskriver i detalj
hur VFU-kurserna genomförs och examineras i form av bedömarbesök och tre skriftliga uppgifter där
studenten förväntas referera till vetenskapligt material. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, t.ex. rekrytering, bemanning,
kursplaner, schemaläggning och kurslitteratur. Perspektivet ingår i flera kurser, både inom UVK och
VFU. Inom matematiklärarutbildningen beskriver lärosätet könsfördelningen på institutionen och på
inriktningen (lärare och studenter) samt vilka strategier som finns för att öka andelen av det
underrepresenterade könet. Jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll behandlas kortfattat,
och man ger exempel på lärandemål och hur det examineras från en didaktikkurs och VFU2.
Bedömargruppen anser att lärosätets arbete med jämställdhetsperspektivet i utbildningen är
tillfredsställande.
Det finns på lärosätet ett väl fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, t.ex. studenter, institutioner och VFU-samordnare. Ett gott exempel är den externa
utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn av hela
UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Inom
matematiklärarutbildningen beskriver lärosätet sitt system för uppföljning. Kursutvärderingar
genomförs och resultatet återkopplas till studenter vid både det aktuella tillfället och det kommande
kurstillfället. Man anordnar också informationsträffar med studentföreträdare. För att säkerställa att
studenterna genomför utbildningen inom utsatt tid ger man bland annat information om programmets
upplägg, val av kurser och det finns också möjligheter till individuell studievägledning. Lärosätet
arbetar aktivt för att motverka avhopp. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Inom utbildningen tar lärosätet på ett ändamålsenligt sätt hand om studentperspektivet, både på
individnivå och studentkårsnivå. Utöver deltagande i olika organ nämns de regelbundna
studentdialogerna som genomförs med prefekten flera gånger per termin. Det finns Inom
matematiklärarutbildningen några få konkreta exempel i underlaget på hur studentinflytandet ser ut,
t.ex. att lärarstudenter som är anställda som amanuenser även deltar i att analysera kursrapporterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Det finns flera konkreta exempel på samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner
lärosätet att de adjungerade adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga. I
intervjun lyfter man inom matematiklärarutbildningen fram arbetet med att införa en kurs i
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programmering i syfte att öka studentens beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.
Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4495

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en acceptabel bemanning inom UVK, med en handfull lärare
med större omfattning undervisning. Personalen är huvudsakligen tillsvidareanställd, vilket bidrar till
stabilitet och kontinuitet. Flertalet lärare har dock en mindre mängd undervisningstid i utbildningen,
emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst. Bedömargruppen ser en risk att utbildningen,
kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att säkerställa progressionen. Bedömargruppen ser
också positivt på att majoriteten av lärarna har en lärarexamen och är disputerade, främst i didaktik,
men också i till exempel historia, utbildningssociologi eller specialpedagogik. En resurs är de
adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma ämneslärare. När det gäller personalen inom
inriktningen samhällskunskap är antalet lärare och deras vetenskapliga och pedagogiska
ämneskompetens adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på
kort och lång sikt. Däremot är den ämnesdidaktiska kompetensen inte tillfredsställande
kompetensmässigt. Till stor del är det en verksam gymnasielärare som ensam ansvarar för det
yrkesrelaterade innehållet och för ämnesdidaktiken. Lärosätet har brister i den professionsrelaterade
kompetensen, som de själva är medvetna om. Lärosätet har planer på att anställa ytterligare en
adjungerad adjunkt, för att öka professionskompetensen i utbildningen. På både kort och lång sikt
måste den vetenskapligt ämnesdidaktiska kompetensen stärkas vid lärosätet, för att studenterna ska
få den kompetens som behövs för att verka som samhällskunskapslärare.
Utbildningsmiljön är inte tillfredsställande enligt bedömargruppen till följd av att den vetenskapligt
ämnesdidaktiska miljön brister. Det finns enligt självvärderingen en tydlig koppling inom UVK mellan
olika forskningsprojekt och kurser vilket bidrar till en god utbildningsmiljö. Lärare som är aktiva
forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på kurserna, vilket ger goda
förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Det framkommer däremot i intervjun att
kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för studenterna
och bedömargruppen uppmanar lärosätet att se över hur man synliggör att det finns ett nära samband
mellan forskning och utbildning. För inriktningen samhällskunskap bottnar lärarna i en vetenskaplig
miljö på ämnesnivå där de bedriver forskning inom ämnesområden som har betydelse för
samhällskunskapsämnet vid lärosätet. De flesta lärare, framför allt inom statsvetenskap, är ansvariga
för kurser som har koppling till deras egna forskningsområden. Det finns också en koppling mellan
studenternas val av ämnesområden under det självständiga arbetet och den forskning som bedrivs vid
lärosätet. Lärosätet håller på att bygga upp en mer yrkesinriktad miljö, bland annat genom ett nätverk
med samhällskunskapslärare i Uppsala kommun. Den vetenskapligt ämnesdidaktiska miljön har
däremot brister, eftersom det saknas disputerade lärare inom forskningsfältet. Fakulteten för
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utbildningsvetenskaper har därför gjort särskilda satsningar på ämnesdidaktisk kompetensutveckling
under de senaste åren. Syftet med satsningarna är att stärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen
bland annat i lärarprogrammen. Utöver detta har fakulteten för utbildningsvetenskaper under 2018
erbjudit en kurs i ämnesdidaktik, som har genomförts av bland annat lärare som finns på de
institutioner som ger lärarutbildningen. I intervjuerna med lärarna framkommer att det är några enstaka
lärare som har genomfört kurserna. Bedömargruppen ser de här insatserna från lärosätet som ett steg
i rätt riktning, men att detta fortfarande är ett utvecklingsområde som måste åtgärdas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en progressionstanke i sin självvärdering, där de
första blocken ger bredd medan de senare blocken fördjupar kunskaperna. Bedömargruppen noterar
däremot svagheter i en uttalad medvetenhet om delarna och deras relation till en helhet. Det finns till
exempel ingen förklaring till att fördjupningen bara sker i statsvetenskap eller sociologi.
Bedömargruppen saknar också till viss del ett resonemang om hur lärosätet ger studenterna
möjligheter att få insikt i forsknings- och utvecklingsarbete. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen, trots vissa svagheter, i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet är uppfyllt, genom att utbildningen i vetenskaplig teori och metod har förstärkts
genom införandet av en särskild kurs under termin 7. Lärosätet visar på flera exempel på inslag i
kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att
säkerställa att det tydligt framgår i de nya kursbeskrivningarna hur kvantitativa och kvalitativa metoder
ska behandlas och examineras. Studenterna får kunskaper om vetenskapsteori samt kvalitativa och
kvantitativa metoder under sin utbildning även inom inriktningen samhällskunskap. Bedömargruppen
rekommenderar däremot att lärosätet framöver utvecklar hur de i ämnet samhällskunskap arbetar med
relationen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt genom att lärosätet beskriver flera kurser, både UVK och VFU,
som fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar följs exempelvis upp av vetenskapliga
samtal på seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ av moment finns i alla kärnans
kurser. Lärosätets självständiga arbeten styrker i stort att målet nås, även om arbetena skiftar i
kvalitet. Lärosätet använder sig i hög grad av seminarieformen för att träna studenterna att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över ämnesinnehåll, och i den senare delen av
ämnesutbildningen också av forskningsresultat. Detta gäller även ämnesdidaktiken, där det finns ett
exempel som beskriver hur studenterna får lyfta fram positiva erfarenheter i ett seminarium efter
genomförd VFU.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Lärosätet fokuserar på ett
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ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU, på förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande. Utöver dessa kurser nämns
också den ämnesdidaktiska utbildningen som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser dock en
utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få till
en bra progression när studenterna inte har samma förkunskaper. Ämnesdidaktiken har ett marginellt
utrymme inom inriktningen samhällskunskap där studenterna endast får 7.5 högskolepoäng
ämnesdidaktik i sin utbildning, och den ger också ett plottrigt intryck där den röda tråden och
progressionen har brister. Enligt bedömargruppen så har utbildningen därför brister i ämnesdidaktiskt
innehåll. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen
samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls genom kurserna Mångfald och lärande och Specialpedagogik inom UVK. I den reviderade
programstrukturen har den första kursen utgått, men under intervjuerna framkommer att det innehåll
som fanns i kursen i stället ska genomföras som en strimma, utspridd över flera kurser. I utbildningen
får studenterna en förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och
utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Studenterna examineras under VFUn
genom skriftliga auskultations- och praktikrapporter, kopplade till ämnet, samt genom omdöme från
besökande universitetslärare och VFU-handledare.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, till exempel rekrytering,
bemanning, kursplaner, schemaläggning och kurslitteratur. Perspektivet ingår i flera kurser, både inom
UVK och VFU. I ämneskurserna får studenterna kunskaper om jämställdhetsperspektivet på ett tydligt
sätt.
Det finns på lärosätet ett fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, till exempel. studenter, institutioner och VFU-samordnare. Ett gott exempel är den
externa utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn
av hela UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Lärosätet har planer
på att be om systematiska studentåterkopplingar på de inledande kurserna i samhällskunskap, men
beskrivningar av systematisk uppföljning och hur detta eventuellt omsätts i åtgärder saknas vad gäller
inriktningen samhällskunskap. Lärosätet brister i sin beskrivning av hur de konkret arbetar i ämnet
samhällskunskap med att studenterna ska slutföra sin utbildning inom planerad studietid. I
självvärderingen hänvisar lärosätet visserligen till det stöd som finns på program- och lärosätesnivå,
men det finns ingen redogörelse av vilken roll samhällskunskapsämnet har i sammanhanget.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över frågan om återkoppling vad gäller inriktningen
samhällskunskap men gör ändå bedömningen att lärosätet uppnår en tillräcklig nivå.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet tar på ett ändamålsenligt sätt hand om studentperspektivet, både på individnivå och
studentkårsnivå, men utvecklingsmöjligheter finns bland annat när det gäller information till
studenterna. Utöver deltagande i olika organ nämns de regelbundna studentdialogerna som
genomförs med prefekten flera gånger per termin. Det råder däremot olika uppfattningar om
studenternas möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Statsvetenskapliga institutionen verkar utifrån självvärderingen ha god dialog med
studentsammanslutningen LärSam. En studentrepresentant därifrån deltar i blockämnesrådet som
hålls en gång per termin och i ett didaktikråd som arbetar med att koppla ihop den didaktiska strimman
under utbildningen. Enligt självvärderingen har studenterna bland annat bidragit till den senaste
utvecklingen av ämnesdidaktiken inom samhällskunskapen. För att ytterligare stärka
studentinflytandet skulle det vara positivt om en studentrepresentant också kunde delta på
sociologiämnets utvärderande möte med kursansvariga, studierektor och studievägledare samt på
högre nivå om beslut som fattas om utbildningen. Bedömargruppen menar att studenterna bör få en
bättre information från lärosätets sida om vilka forum och råd de har möjligheter att delta i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen vid lärosätet är till stor del utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det finns flera
konkreta exempel på samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner lärosätet att de
adjungerade adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga.
Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4502

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en acceptabel bemanning inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). En handfull lärare har större omfattning på undervisningen men flertalet lärare har en mindre
mängd undervisningstid i utbildningen, emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst.
Bedömargruppen ser en risk att utbildningen, kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att
säkerställa progressionen. Personalen är dock huvudsakligen tillsvidareanställd, vilket bidrar till
stabilitet och kontinuitet. Bedömargruppen ser positivt på att majoriteten av lärarna har en lärarexamen
och är disputerade, främst i didaktik, men också i till exempel historia, utbildningssociologi eller
specialpedagogik. En resurs är de adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma ämneslärare.
För inriktningen svenska har personalen sammantaget en bred och djup ämnesteoretisk och
pedagogisk kompetens, men lärosätet kan förstärka den ämnesdidaktiska och den
professionsrelaterade kompetensen, vilket man också planerar för. Bedömargruppen menar att
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kompetensen säkerställs, eftersom lärosätet också identifierat att man behöver förstärka bemanningen
och att man håller på med fortbildning för att bygga upp den ämnesdidaktiska kompetensen.
Ämneslärarutbildningen i svenska bygger på en stark vetenskaplig miljö och en stark pedagogisk och
professionsinriktad miljö. Även utbildningsmiljön bedöms vara god, och bedömargruppen menar att
den förstärkning inom ämnesdidaktiken som lärosätet genomför också säkerställer den
utbildningsmiljö som finns vid de båda institutionerna nordiska språk och litteraturvetenskap för
ämneslärarutbildningen i framtiden. Bedömargruppen menar att lärosätet tydligt visar på kopplingen
mellan olika forskningsprojekt och kurser inom UVK vilket också bidrar till en god utbildningsmiljö.
Lärare inom UVK som är aktiva forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på
kurserna, vilket ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Ett
utvecklingsområde är dock hur forskning inom ämne och ämnesdidaktik kommer studenterna till del,
även om det i nuläget finns flera öppna vetenskapliga seminarier för studenterna. Det framkommer
också att kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för
studenterna och bedömargruppen uppmanar lärosätet att se över hur man synliggör att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. Det framgår även att samverkan mellan UVK och
ämne behöver stärkas, vilket lärosätet arbetar med.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Bland annat spännvidden mellan områden såsom berättande i mångmediala miljöer och
språkhistoria/grannspråk ger en stor bredd och ett djup när det gäller studenternas möjlighet att uppnå
de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen. Man lägger stor vikt på de traditionellt
ämnesteoretiska starka områdena, och bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fortlöpande
samtalar om hur innehållet på en lärarutbildning i svenska ska viktas mellan ämnesteori,
ämnesdidaktik och professionsanknutna inslag. Lärosätet behöver även se över hur studenterna
förbereds inför det självständiga arbetet.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom utbildningen i
vetenskaplig teori och metod har förstärkts genom införandet av en särskild kurs under termin 7.
Lärosätet visar på flera exempel på inslag i kurser, både inom UVK och VFU, som fokuserar på
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen. Bedömargruppen uppmanar dock lärosätet att säkerställa att det tydligt framgår i de
nya kursbeskrivningarna för UVK hur kvantitativa och kvalitativa metoder ska behandlas och
examineras. För svenskämnet framgår att fördjupningen inte sker eftersom moment om teori och
metod är bristfälligt integrerade i utbildningen och studenterna förbereds inte tillräckligt inför de
självständiga arbetena. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över progressionen för
teorier och metoder, särskilt ämnesdidaktiska teorier och metoder i terminerna som leder fram emot
det självständiga arbetet. Gruppen rekommenderar även att detta görs i en förstärkt samverkan med
UVK. Eftersom bristerna inom inriktningen svenska är påtagliga och att det inom UVK finns svagheter
anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
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Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet beskriver flera kurser i både UVK och VFU som
fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar följs exempelvis upp av vetenskapligt samtal på
seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ av moment finns i alla UVK-kurser. Lärosätet
möjliggör också måluppfyllelse genom en progressionsserie med flera moment där studenterna får
träna på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom
examination i ett case som utvecklats tillsammans med aktiva lärare, vilket bedömargruppen ser
positivt på.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK med säkerställs
inte för inriktningen svenska. UVK bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet fokuserar på ett
ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU, på förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande. Bedömargruppen ser positivt
på att flera kurser inom UVK och VFU fokuserar på förmågan att kunna planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisningen. Utöver dessa kurser nämns också den ämnesdidaktiska utbildningen
som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser en utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt
mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få till en bra progression när studenterna inte har
samma förkunskaper. För inriktningen svenska finns det exempel på lärandeaktiviteter och inslag där
studenterna diskuterar och reflekterar över den didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som
krävs för undervisning i svenska. Ämnesdidaktiska inslag lyfts fram i relation till flera kurser men det
framgår inte hur utbildningens olika delar länkar samman på ett sätt som gör att lärosätet säkerställer
måluppfyllelse. Därmed menar bedömargruppen att progressionen blir otydlig. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att fortsätta arbetet men att även tydliggöra progressionen i utbildningen,
bland annat när det gäller samverkan mellan UVK och svenskämnet, och hur måluppfyllelse
säkerställs under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. UVK bidrar till måluppfyllelse genom
kurserna Mångfald och lärande och Specialpedagogik. I den reviderade programstrukturen har den
första kursen utgått, men under intervjuerna framkommer att det innehåll som fanns i kursen i stället
ska genomföras som en strimma, utspridd över flera kurser. Lärosätet håller bland annat på att införa
examinerande minilektioner. Studenterna får också återkommande planera, genomföra och utvärdera
undervisning, och bedömargruppen ser denna tråd. Det är dock svårt att helt och hållet säkerställa
målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande, särskilt den senare delen av målet. Studenterna behöver ledas mot denna förmåga och i
högre grad pröva den i skarpt läge under utbildningen. Målet ska enligt lärosätet säkerställas under
VFU:n, men bedömargruppen lägger märke till att lärandemålet för VFU:n är nära nog identiskt med
examensmålet, vilket gör att progressionen i arbetet mot examensmålet förblir oklar. Det framgår
också att dialogen mellan kursansvarig, VFU-besökare och handledare behöver bli bättre.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men
säkerställer den inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
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konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, till exempel rekrytering,
bemanning, kursplaner, schemaläggning, kurslitteratur och diskussioner om styrdokument.
Perspektivet ingår i flera kurser, både inom UVK och VFU. I VFU-kurser finns det exempelvis
lärandemål för att studenterna ska få kunskap och färdighet i att skapa stimulerande lärandemiljöer
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I kurser inom inriktningen svenska diskuteras bland att genusteori
och kön i språksociologiska moment. Ett utvecklingsområde lärosätet är att utbildningen i större
utsträckning ska präglas av ett helhetsperspektiv i frågor om jämställdhet.
Det finns på lärosätet ett väl fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, till exempel studenter, institutioner och VFU-samordnare. Det finns tid för kursvärderingar
vid sista undervisningstillfället i varje kurs, och inom VFU sker kontinuerlig uppföljning och
återkoppling. Återkopplingen till studenterna skulle dock kunna utvecklas. Men ett gott exempel är den
externa utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn
av hela UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Det finns också god
kontakt med involverade lärare och studievägledare, och tillsammans verkar man för att studenten
genomför utbildningen inom planerad studietid. Lärosätet erbjuder möjligheter till kompletteringar för
att skapa flexibilitet så att studenter kan examineras inom ordinarie termin.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller studentperspektivet på ett tillfredställande sätt även om det informella,
kontinuerliga studentinflytandet skulle kunna synliggöras mer. Studenterna är representerade i
institutionsstyrelse och i studieråd, och bedömargruppen vill särskilt lyfta det arbete som pågår med att
inrätta ett studentråd med representanter för de fyra terminernas ämnesstudier. Utöver deltagande i
olika organ nämns de regelbundna studentdialogerna som genomförs med prefekten flera gånger per
termin
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan behandlas på ett tillfredställande sätt och det finns flera konkreta exempel på
samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner lärosätet att de adjungerade
adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga. Man arbetar för att få en tydligare
samverkan med gymnasieskolor och verksamma lärare, till exempel genom den planerade
alumnsamverkan. Bedömargruppen ser positivt på detta och menar att man på lärosätet är väl
medvetna om vad och hur de ska utveckla dessa punkter. Dock pekar bedömargruppen ut att
samverkan med UVK måste förstärkas och utvecklas. VFU-organisationen kan också bli tydligare för
studenterna, för att bedömningen ska vara rättssäker oavsett vilka handledare studenterna får och
vilka som besöker dem på deras VFU-plats.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter, och merparten av lärarna är
tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. Även planerna för
kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen. Den sammantagna lärarkompetensen och
lärarkapaciteten inom inriktningen idrott och hälsa bedöms vara god och har en stark förankring inom
både profession och vetenskap. Lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs
systematiskt upp och resultatet av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder. Samtliga lärare i
utbildningen har tid för forskning och kompetensutveckling i tjänsten. Många lärare har dock
förhållandevis lite tid i utbildningen och det gäller framförallt disputerade. Bedömargruppen anser att
det behövs ytterligare åtgärder för att på lång sikt åstadkomma en stabil lärarkår med ett begränsat
antal tidsbegränsade anställningar.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. Både den
vetenskapliga och professionsinriktade miljön bedöms var stark inom inriktningen idrott och hälsa och
lärosätet redogör för relevant och högkvalitativ forskning som kommer studenterna till del. Ett bra
exempel på hur den vetenskapliga och professionsinriktade miljön arbetar tillsammans för att utveckla
utbildningen är det utvecklingsprojekt där forskare, adjunkter och adjungerade adjunkter möts för att
föra samman ämnesdidaktiska kunskaper, beprövad erfarenhet och professionskunskaper.
Bedömargruppen ställer sig undrande till om tonvikten på fysiologisk forskning verkligen kommer
ämneslärarutbildningen till del och anser att i arbetet med en forskningsstrategi för lärarutbildningen
2019- 2023 bör lärosätet ställa frågan om detta är en riktig prioritering.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls då lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen får både brett
kunnande samt väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesstudiernas huvudområde. Till grund för
bedömargruppens slutsats ligger en genomgång av utbildningens förutsättningar, examinationer,
bedömningskriterier och progression i förhållande till examensmålets olika delar. Granskningen av de
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självständiga arbetena stärker denna bedömning. Bedömargruppen ser positivt på studenternas
möjligheter att under den fjärde terminen fördjupa sig inom ett eget valt idrottsvetenskapligt område.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den verksamhetsförlagda utbildningen är strukturerad på ett sätt så att
det är möjligt för studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med
relevans för yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en
vetenskapligt grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett
fruktbart sätt och förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet behandlas som en integrerad helhet. Däremot framkommer det att kvantitativ metod har
lägre dignitet än kvalitativ metod inom UVK och under intervjuerna framgår att olika ämnen har olika
syn på metodens betydelse för lärarutbildningen vilken kan påverka om fördjupning i ämnena sker.
Här finns ett utvecklingsområde för lärosätet att komma tillrätta med enligt bedömargruppen. Inom
inriktningen idrott och hälsa visar utbildningens utformning, genomförande och examinationer att
utbildningen både möjliggör och säkerställer att studenterna når målet. Bedömargruppen ser att det
finns en progression genom hela utbildningen i vad studenterna förväntas kunna och det finns en
koppling mellan mål och vad som examineras. Utbildningen ger studenterna stora möjligheter att
utveckla fördjupad kunskap om både vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa metoder och
detta examineras också inom ramen för ämneskurserna. Exempel på examensfrågor har dock en
slagsida mot kvalitativa metoder. Lärosätet beskriver att för att även sista delen av examensmålet att
visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet explicit ska framgå i
kursmål och ingå i examinationer krävs ytterligare utvecklingsinsatser. Bedömargruppen ser positivt
på detta.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar
samtidigt lärosätet att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. Lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna inom inriktningen idrott och hälsa
når målet. Måluppfyllelsen beskrivs i självvärderingen främst som relevant i relation till fördjupad
förmåga att självständigt tillvarata och systematiskt reflektera över egna och andras erfarenheter för
att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Aktiviteter och examinationer framstår
som varierade och relevanta för att säkerställa studenternas förmåga till egen reflektion och ett kritiskt
förhållningssätt. Lärosätet konstaterar att yrkesrelevansen är bärande i kursernas innehåll och
examinationer, men att det ska åtgärdas att detta inte syns tillräckligt i kursmål och betygskriterier.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Vidare så säkerställer lärosätet måluppfyllelse genom att det i utbildningen finns en
relation mellan examensmålets olika delar och kursmål, lärandeaktiviteter, examinationer och
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betygskriterier. Lärosätet visar att studenterna ges goda förutsättningar att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt kunskaper i metodik och att dessa kunskaper prövas i olika typer av
examinationer med en tydlig progression. Lärosätet reflekterar över att då en stor del av den
verksamhetsförlagda utbildningen ligger tidigt i utbildningen har studenterna delvis otillräckliga
ämnesdidaktiska kunskaper då studenterna ska utveckla sin förmåga att tillämpa dessa.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen fungerar mellan UVK,
VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika utbildningsdelar och
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa nämnda delar för att
kvalitetssäkra studenternas lärande. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i
syfte att stimulera varje elevs lärande uppfylls inom inriktningen idrott och hälsa då det framgår hur
lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når målet. Exemplen
som lyfts fram kommer framförallt från den verksamhetsförlagda utbildningen. De kursmål,
lärandeaktiviteter och examinationer som beskrivs framstår som varierade och relevanta för att främja
studenternas möjligheter att nå måluppfyllelse. Lärandeaktiviteterna och målkriterierna från de båda
VFU-kurserna visar hur studenterna succesivt tränas och prövas i relation till examensmålets olika
delar. Utbildningen lägger stor vikt på genus, etnicitet, social bakgrund och olika fysiska
förutsättningar. Bedömargruppen menar att detta inte är helt adekvat för att på bästa sätt stimulera
varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen, och jämställdhet tas upp i flera kurser på ett sätt som
övertygar bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses. Både inom UVK och VFU
genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Inom ämnet idrott och hälsa framstår
jämställdhetsperspektivet som väl förankrat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande,
vilket stärks av de exempel lärosätet redovisar. Det framgår också att utbildningen möjliggör att
studenterna utvecklar förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten, men det är inte helt tydligt hur utbildningen säkerställer detta.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den
programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd. Vid intervjuerna framkommer att
återkoppling ges till studenterna. Hur detta går till och om det lett till förändringar är dock fortfarande
otydligt i det undersökta materialet och efter intervjuerna. Kursvärderingarna innehåller
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standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt genererade frågorna i
värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre svarsfrekvens. Här
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart
verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en
uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart
tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket
bedömargruppen bedömer fungerar. Organisationen med huvudområdes- och programansvarig på
institutionsnivå är exempel på att det systematiska kvalitetsarbetet sker nära ämneskurserna och
studenterna. Lärosätet redogör för flera olika former av stöd för att studenterna ska kunna genomföra
utbildningen inom planerad studietid. Det framgår att analyser av avhopp och genomströmning inte
genomförs på lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Studenternas möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen genom de terminsvis
återkommande programträffarna och de nu införda gruppdiskussionerna är bra exempel på hur
studenternas synpunkter resulterar i konkreta åtgärder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Utbildningen förbereder för ett föränderligt arbetsliv både genom utformningen och utbildningens
genomförande och genom den kompetens och erfarenhet som tillförs genom lärosätets lärare.
Lärosätet ger konkreta exempel på hur studenterna under utbildningen förbereds för att möta
förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan med det omgivande samhället och arbetslivet sker
genom de olika nätverk som finns där lärare och forskare från lärosätet möter företrädare från
yrkesverksamheten, alumnnätverk och uppdragsutbildningar. Även den verksamhetsförlagda
utbildningen och VFU-organisationen skapar mötesarenor. Övningsskoleprojektet beskrivs som navet i
samverkan med verksamheten.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med 4
professorer och 13 lektorer, varav 4 är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter,
och merparten av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god
kontinuitet. Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Ämneslärarutbildningen i matematik är en relativt nystartad utbildning som inte är genomförd i sin
helhet. Lärosätet har ett antal disputerade matematiker. Den vetenskapliga kompetensen i matematik
bedöms vara tillräcklig. Det är dock ett utvecklingsområde att stärka kompetensen inom
matematikdidaktik då det bara finns ett fåtal fast anställda matematikdidaktiker. Den vetenskapliga
kompetensen i matematikdidaktik bedöms vara svag men tillräcklig. Antalet lärare bedöms även vara
tillräckligt i förhållande till volymen. Majoriteten av lärarna har högskolepedagogisk utbildning
omfattande minst 15 högskolepoäng. Samtliga lärare har möjlighet till 20 procent
kompetensutvecklingstid, vilket utnyttjas till bland annat högskolepedagogiska kurser. Enligt
självvärderingen arbetar lärarna i matematik som en sammanhållen grupp, både matematiker och
matematikdidaktiker.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan utgörs utbildningsmiljön av ett sammanhållet campus, vilket
underlättar för möten mellan lärargrupper och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom
UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med relevans för utbildningen då att utbildningen bedrivs i nära
samverkan med forskning. Inom inriktningen matematik beskriver lärosätet en rik forskningsmiljö, där
den matematikdidaktiska forskningsmiljön präglas av praktiknära forskning. Sambandet mellan
forskning och utbildning visar sig främst genom att utbildningen vilar på vetenskaplighet, men också
genom att lärarna hänvisar till egen forskning i undervisningen. Studenter erbjuds också att koppla sitt
självständiga arbete på avancerad nivå till pågående forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom utbildningen ger grundläggande kunskaper inom en rad områden i matematik och
väsentligt fördjupade kunskaper, relativt gymnasieskolan, inom vissa delar. I de avslutande kurserna
under år 3 respektive 5 ska studenten tillägna sig kunskaper på en högre abstraktionsnivå.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet är uppfylld inom UVK och inom inriktningen matematik. UVK:n är strukturerad på
ett sätt så att det är möjligt för studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
med relevans för yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar
en vetenskapligt grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett
fruktbart sätt och förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet behandlas som en integrerad helhet. Däremot framträder det i det samlade underlaget att
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kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod. Detta beror på hur man arbetar i de olika
ämnena kan det medföra att studenterna primärt orienterar sig i metoden snarare än tillämpar den
praktiskt i självständiga arbeten eller andra utforskande aktiviteter. Den bilden förstärks också under
intervjuerna, där det framkommer att olika ämnen har olika syn på metodens betydelse för
lärarutbildningen. Det anser bedömargruppen är oroande eftersom målet ställer högre krav på att
kunskaperna i målet också ska vara fördjupade, än orientering. Här finns ett utvecklingsområde som
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att komma tillrätta med. Inom inriktningen matematik finns
en successiv fördjupning inom deduktiv metod. Vidare uppfylls målet genom att studenterna får
kunskaper om kvantitativ metod under statistikkursen. I slutet av inriktningen genomförs ett projekt
baserat på kvantitativ metod, och då behandlas även kvalitativ metod i form av fallstudier. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas främst i samband med studentens
VFU-uppgifter som examineras både muntligt och skriftligt. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfylld inom UVK och inom inriktningen matematik. För UVK finns en
relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen
så att det finns ett starkt samband mellan forskning och utbildning, i riktning mot det
allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en gradvis fördjupning och progression
under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar samtidigt lärosätet att undersöka de olika
ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman delarna. Inom inriktningen matematik lyfter
lärosätet fram VFU-kurserna som centrala för exempelvis förmågan att reflektera över egna och
andras erfarenheter. Vidare uppfylls målet genom att lärosätet även lyfter fram kursen i
specialpedagogik, där studenterna förväntas kunna systematisera och reflektera över egna och
andras erfarenheter, samt det avslutande självständiga arbetet där studenten även förväntas tillvarata
och systematisera andras och egna forskningsresultat. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Bedömargruppen ser det
som positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik och ämnesdidaktik inom UVK.
Utbildningen bedöms säkerställa inom UVK:n att studenterna efter examination har goda kunskaper
om lärandeteorier och elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang
med vad som krävs i yrkespraktiken. Inom inriktningen matematik kan lärosätet i självvärderingen ge
exempel på ämnesdidaktiska teman som behandlas på kurserna, exempelvis praktiska och teoretiska
perspektiv på undervisningen i matematik, kursplaner, undervisningsplanering, digitala verktyg och
kunskapsutvecklingen i matematik. Målet säkerställs dock inte då lärosätet inte ger några konkreta
exempel på examinationer under inriktningsstudierna. Lärosätet anger att det är under VFU-kurserna
som studenterna har möjlighet att tillämpa didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper vilket
bedömargruppen inte ser som tillräckligt. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör måluppfyllelse, men att måluppfyllelse inte säkerställs.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen inom UVK. Kraven kan
beskrivas som en utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta
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ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även
tillägna sig och uppvisa förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning
och pedagogiska verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som
studenten förankrar. Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen
fungerar mellan UVK, VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika
utbildningsdelar och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa
nämnda delar för att kvalitetssäkra studenternas lärande. Inom inriktningen matematik redogör
lärosätet för två VFU-uppgifter som bidrar till att säkerställa att studenterna har förmågan att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. En av dessa syftar till att möjliggöra för studenten att
stimulera varje elevs lärande och utveckling. Det framgår inte på vilket sätt studenten ges möjlighet att
inför VFU-kurserna öva på att planera undervisning, i förhållande till de mål som anges för
matematikämnet i gymnasieskolans styrdokument och hur detta i så fall examineras. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen och tas upp i flera kurser på ett sätt som övertygar
bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Vad avser inriktningen
matematik behandlas jämställdhet under inriktningens första kurs genom att studenterna, vid ett
seminarium, diskuterar forskning om genusskillnader i matematik. Det finns dock inga explicita
lärandemål som rör jämställdhet utan jämställdhetsaspekterna har varit beroende av seminarieledare.
Lärosätet brister också i arbetet med jämställdhet när det gäller utbildningens utformning och
genomförande, såsom valet av undervisnings- och examinationsformer eller valet av kurslitteratur.
Bedömargruppen anser inte att lärosätet har ett tillfredsställande arbete med
jämställdhetsperspektivet.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar vad gäller uppföljning, åtgärder och
återkoppling. Varje år görs programuppföljningar. Den programansvariga ansvarar för att sammankalla
till programråd. På intervjuerna framkommer att återkoppling ges till studenterna. Hur detta går till och
om det lett till förändringar är fortfarande otydligt i det undersökta materialet och intervjuerna.
Kursvärderingarna innehåller standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt
genererade frågorna i värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre
svarsfrekvens. Här rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett
mer användbart verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFUperiod sker en uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin
helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna,
vilket bedömargruppen bedömer att det fungerar. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
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uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Vad avser inriktningen matematik samverkar forskare, lärare och skolledare i flera aktuella
forskningsprojekt. Dessutom finns forskningsbaserad samverkan genom att RUC samordnar
matematikdidaktiska träffar för forskare, lärarutbildare, lärare och skolledare.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4545

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter, och merparten av lärarna är
tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. Även planerna för
kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Inom inriktningen musik bedöms den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska
kompetensen vara god och de flesta lärare är tillsvidareanställda vilket bedömargruppen anser skapar
stabilitet även på längre sikt. Den konstnärliga kompetensen återfinns däremot till stor del bland
timanställda lärare i utbildningen. Detta anser bedömargruppen kan vara ett klokt sätt att skapa
flexibilitet i förhållande till skiftande studentgrupper, men rekommenderar samtidigt lärosätet att se till
att denna grupp lärare inkluderas i den kollegiala miljön och att även de får möjlighet till
kompetensutveckling. Ett utvecklingsområde är att stärka musiklärarnas representation inom UVK för
att stärka kopplingen mellan UVK och ämnet samt att utöka de disputerade lärarnas undervisning i
utbildningen.
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Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning.
Inom inriktningen musik bedöms utbildningsmiljön som god och med en utpräglat professionsinriktad
karaktär, vilket i mycket beror på att flertalet lärare har en musiklärarexamen. Inom den
musikvetenskapliga forskningsmiljön fokuseras samtida problem inom kulturområdet, vilket medför att
studenterna möter samhällsrelevant musikforskning kring bland annat mångfald och immigration –
något som är angeläget för deras kommande profession. Detta ser bedömargruppen som ett gott
exempel på nära samband mellan forskning och utbildning. Den fysiska utbildningsmiljön bedöms vara
god, med tillgång till övnings- och undervisningsrum. De doktorander som finns i miljön har även
institutionstjänstgöring vilket bedömargruppen menar ytterligare bidrar positivt till
forskningsanknytningen i utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns både en bredd och ett djup i utbildningen och progressionen är tydlig. Ett
utvecklingsområde är dock hur studenterna får insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Utifrån intervjuerna framkom att de läser forskningsartiklar, avhandlingar och arbetar med en
forskningsuppgift under VFU men bedömargruppen menar att detta behöver utvecklas ytterligare.
Nästan hälften av de självständiga arbetena uppvisade brister i förhållande till målet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. UVK:n är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för studenterna
att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för yrkesutövningen. Det
är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt grundad och
forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och förstärker
utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas som
en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod
inom UVK och i vilken utsträckning fördjupning i metoden sker beror på hur man arbetar i de olika
ämnena. Under intervjuerna framgår att olika ämnen har olika syn på metodens betydelse för
lärarutbildningen vilken kan påverka om fördjupning i ämnena sker. Här finns ett utvecklingsområde
för lärosätet att komma tillrätta med, som bedömargruppen rekommenderar.
Inom inriktningen musik är bedömargruppen uppfattning att ytterligare fördjupning inom
vetenskapsteori och forskningsmetodik behövs för att måluppfyllelse ska kunna säkerställas. Att införa
mer praktiska moment i den kurs som behandlar vetenskapsteori och forskningsmetoder ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde, ett annat att lärosätet behöver arbeta för att överbrygga
det upplevda glapp som verkar finnas mellan UVK och ämnet. Detta för att studenterna ska kunna
omsätta de kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder som de tillägnat sig inom UVK då
de ska fördjupa kunskapen i musikämnet. Utifrån granskningen av de självständiga arbetena visar
drygt hälften på brister i förhållande till examensmålet vilket ytterligare stärker bilden av att
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studenterna behöver mer stöd i att använda relevanta teorier och forskningsmetoder. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver också tydliggöras då det för närvarande
är svårt att se hur detta behandlas i ämnet. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen musik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar
samtidigt lärosätet att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. För inriktningen musik varvas teoribundna studier under utbildningens gång med praktiknära
erfarenheter och förmågan till kritisk reflektion tränas fortlöpande inom ramen för de olika kurserna.
Bedömargruppens intryck är också att det sker en progression med avseende på detta examensmål.
Bedömargruppens granskningar av självständiga arbeten visade att mer än hälften uppnådde målet.
Ett utvecklingsområde är hur förmågan att reflektera kring andras erfarenheter examineras.
Bedömargruppens intryck är att VFU skulle kunna bidra ytterligare till att säkerställa detta i
utbildningen.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
som positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Ämneskunskaper och ämnesdidaktik flätas samman med VFU-kurser, vilket
bedömargruppen ser positivt på. Ett viktigt utvecklingsområde i förhållande till examensmålet för
inriktningen musik är enligt bedömargruppen att utveckla och kvalitetssäkra VFU ytterligare då denna
del av utbildningen inte har fungerat optimalt i utbildningen. Då det pågår ett utvecklingsarbete i
utbildningen där ämneslärarutbildningen i musik ska ingå i övningsskoleprojektet och inkorporeras i
den övriga VFU-organisationen anser bedömargruppen att målet uppfylls. Att analysera och följa upp
effekterna av förändringsarbetet ser bedömargruppen som ett angeläget område att fortsätta arbeta
med för lärosätet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen fungerar mellan UVK,
VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika utbildningsdelar och
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa nämnda delar för att
kvalitetssäkra studenternas lärande. VFU: n är viktig för hur studenter får möjlighet att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och det pågår nu ett utvecklingsarbete i utbildningen
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där ämneslärarutbildningen i musik ska ingå i övningsskoleprojektet och inkorporeras i den övriga
VFU-organisationen. Detta menar bedömargruppen kommer ytterligare stärka området i utbildningen.
Att analysera och följa upp effekterna av förändringsarbetet ser bedömargruppen som ett angeläget
område att fortsätta arbeta med för lärosätet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i utbildningen.
Lärosätet framstår som engagerat i jämställdhetsfrågor och visar på en vilja att driva dem vidare. Ett
gott exempel på hur jämställdhet kan integreras i kurser utgörs av en examination inom en
ämnespedagogisk kurs där studenten under VFU: n ska reflektera utifrån ett jämställdhetsperspektiv
över bland annat repertoar och undervisningsmaterial. Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig
uppgift som också examineras.
Det finns tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling och tydlig fördelning av ansvar. Varje
år görs programuppföljningar och den programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd.
VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en uppföljning av
överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart tredje år.
Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen
anser fungerar väl. Kursvärderingar sker efter avslutade kurstillfällen och resultatet från dem
sammanställs av kursansvarig som även förmedlar resultaten till olika intressenter. Vid kursstart får
även de nya studenterna en muntlig återkoppling av föregående studentgrupps kursvärderingsresultat
och kursansvarigs sammanställning tas i beaktande vid planering och fortsatt utveckling av kursen. Ett
gott exempel på hur uppföljning har lett till åtgärder i utbildningen är omorganiseringen av VFU.
Lärosätet har även välfungerande strukturer för att stödja studenterna i att genomföra utbildningen
inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Det sker även informella avstämningar mellan lärare och studenter under pågående
kurser. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i studenternas
VFU-placeringar. Ett gott exempel på hur studenter kan påverka sin utbildning är den omorganisering
av VFU som pågår där studenters synpunkter tagits tillvara.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
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som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Särskilt tydligt framkommer hur lärosätet arbetar med forskningsbaserad samverkan där regionalt
utvecklingscentrum (RUC) spelar en viktig roll. Adjungerade adjunkter anlitas inom utbildningen, vilket
även är positivt för kopplingen mellan utbildningen och skolvärlden. Ett utvecklingsområde är att
tillgodose behovet av VFU-platser i musik inom gymnasieskolan och att långsiktiga perspektiv på ett
föränderligt och hållbart arbetsliv ännu tydligare kommuniceras till studenterna.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4549

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter. För undervisningsämnet
samhällskunskap finns både vetenskapligt meriterad personal och personal med yrkeserfarenheter i
form av egen lärarutbildning. Det finns också en blandning av personer med pedagogisk kompetens
och ämneskompetens inom sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi och nationalekonomi. Merparten
av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. I
lärargruppen Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. Lärosätets
vetenskapliga miljö inom inriktningen samhällskunskap är god och verksamheten bedrivs så att det
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Detta exemplifieras i självvärderingen genom
en uppräkning av pågående forskningsprojekt. Dessutom ansvarar disputerade för 13 av 16 delkurser
inom ämneslärarprogrammet i samhällskunskap. Lärosätets vetenskapliga miljö är god och
verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Detta
exemplifieras i självvärderingen genom en uppräkning av pågående forskningsprojekt. Lärosätet har
också två forskningsmiljöer med relevans för inriktningen samhällskunskap. Sambandet mellan
forskning och utbildning beskrivs via att litteratur skriven av undervisande lärare även används i
undervisningen och att studenterna i en del fall får delta i arbete med forskningsuppgifter.
Bedömargruppen menar dock samtidigt att den professionsinriktade miljön för samhällskunskapen
hade kunnat beskrivas på ett mer fylligt sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
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uppfylls. Den del av examensmålet som berör fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete är också uppfyllt på lärosätet, men bedömargruppen är kritisk till en alltför
summarisk beskrivning av arbetet i den delen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Utbildningen är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för
studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för
yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt
grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och
förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
behandlas som en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än
kvalitativ metod inom UVK och Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att i det fortsatta
utvecklingsarbetet beakta frågan om balans mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Lärosätet visar att inriktningen
samhällskunskap gradvis bygger upp förmågan att tillvarata, sammanställa, systematisera, analysera
och reflektera över forskning och material av relevans för yrkesutövningen. Studenterna ska utveckla
sin förmåga från kurser på grundnivå till avancerad nivå, genom att muntligt och skriftligt reflektera
över erfarenheter, bearbeta forskningsresultat samt genomföra egna undersökningar fram till
självständigt arbete. Lärosätet visar hur studenterna tränas i att tillvarata och reflektera över andras
erfarenheter genom VFU-kurserna.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Förmåga att tillämpa ämnesdidaktik tillämpas både i särskilda delkurser och som
inslag i andra. Här finns även en progression kopplad till VFU. Från höstterminen 2018 undervisar
yrkesverksamma lärare (adjungerade adjunkter) i ämnesdidaktik med konkreta övningssituationer. Det
saknas dock kommentarer om den del av lärandemålet som anger den verksamhet i övrigt som
utbildningen avser. Vad detta avser i examensmålet är dock samtidigt svårtolkat och bedömargruppen
menar att det samlade underlaget, är tillräckligt för vår bedömning av måluppfyllelsen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
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Lärosätet visar att det genomgående i kurserna finns undervisningsinslag och praktiska moment som
behandlar studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisningen. Detta sker i progression från att inledningsvis fokusera att
tillsammans med andra ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att
senare i utbildningen mer självständigt kunna visa förmåga att kritiskt granska sin egen och andras
undervisning och pedagogiska verksamhet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet om
bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen, och de
kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen, och jämställdhet tas upp i flera kurser på ett sätt som
övertygar bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses. Både inom UVK och VFU
genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Lärosätet konstaterar att för inriktningen
samhällskunskap är jämställdhet både ett ämnesinnehåll och en ämnesdidaktisk fråga i den
pedagogiska verksamheten. Lärosätet visar hur jämställdhet finns som innehåll i utbildningen, och hur
det examineras. På lärosätet pågår även ett arbete med att ta fram en obligatorisk kurs om genus och
jämställdhet.
Vad gäller uppföljning, åtgärder och återkoppling så visar lärosätet att det finns ett system på plats
med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den programansvariga ansvarar
för att sammankalla till programråd. På intervjuerna framkommer att återkoppling ges till studenterna.
Hur detta går till och om det lett till förändringar är fortfarande otydligt i det undersökta materialet och
intervjuerna. Kursvärderingarna innehåller standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de
automatiskt genererade frågorna i värderingen gäller framförallt hela kurser och inte delkurser, vilket
kan leda till lägre svarsfrekvens bland studenterna. Här rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas
centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en uppföljning av överenskommelsen med
skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till
skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen bedömer är
fungerande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Fokus i underlagen ligger främst på formella arenor för möten mellan olika kategorier av aktörer när
det gäller utbildningens utformning för att möta förändringar i arbetslivet och samverkan med det
omkringliggande samhället. Bedömargruppen menar att ett kompletterande perspektiv kan vara att
även fokusera på ämnesinnehållet.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4553

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med 4
professorer och 13 lektorer, varav 4 är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter,
och merparten av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god
kontinuitet. Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen. Bedömargruppen
anser också att lärosätet har en god kompetensförsörjning inom både ämnesteori och ämnesdidaktik.
Kompetensen inom litteraturvetenskap och språkvetenskap är en av lärosätets styrkor. Det finns god
försörjning av disputerade lärare i språkdidaktik medan det är något svagare när det gäller
litteraturdidaktik. Trots svagheten när det gäller litteraturdidaktiken menar bedömargruppen att den
teoretiskt vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen är god, främst genom att lärarkollegiet har en
mycket stark samsyn på det som de kallar skolämnet svenska. Den professionsinriktade kompetensen
är också god i och med att man rekryterat adjungerade adjunkter och har ett nära samarbete med
skolor i regionen, samt genom att flera av lärarna har relativt aktuell ämneslärarutbildning.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. För
inriktningen svenska finns två aktiva forskningsmiljöer, och inom ämnesgrupperna i svenska språket
och litteraturvetenskap finns en god kombination av didaktisk forskning och ren ämnesforskning, vilket
sammantaget ger en god vetenskaplig utbildningsmiljö för studenterna. Styrkan i lärosätets
utbildningsmiljö är alltså den aktuella och utbildningsnära forskningen inom både litteraturvetenskap
och språkvetenskap, och inom litteraturdidaktik och språkdidaktik. Bedömargruppen bedömer därmed
den vetenskapliga miljön vid lärosätet som mycket god. Även den professionsinriktade miljön är
utvecklad med en god samverkan mellan lärosätet och skolor i regionen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet har en genomgående integrering av ämnesdidaktik och ämne, och övningarna går
från teoretiska till praktiska och metodiska på ett systematiskt genomarbetat sätt. Lärosätet uppvisar
en god progression mellan de olika delarna i utbildningen när det gäller ämnesmässig progression.
Både bredd och djup finns i alla relevanta delar av ämnet, och det finns goda bevis för länken mellan
kursmål, och examination.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. UVK:n är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för studenterna att
omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för yrkesutövningen. Det
är en klar styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt grundad och
forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och förstärker
utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas som
en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod
inom UVK och i vilken utsträckning fördjupning i metoden sker beror på hur man arbetar i de olika
ämnena. För inriktningen svenska berörs både kvantitativa och kvalitativa metoder. Bedömargruppen
anser att målet särskilt uppfylls när det gäller att teoretiska aspekter på ämnet integreras med ett
vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet inom ämnesdidaktik. Uppgifter och
examinationer under utbildningens gång säkerställer måluppfyllelse trots att flera självständiga arbeten
inte når målet. Ett tydligt utvecklingsområde för lärosätet är att stärka den vetenskapliga
fördjupningen. Bland annat rekommenderas lärosätet att se över kriterierna för ett godkänt
självständigt arbete för att stärka hur målet säkerställs. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och med viss tveksamhet säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs så att det finns ett starkt samband mellan forskning och utbildning, i
riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en gradvis fördjupning och
progression under utbildningens gång både inom UVK och för inriktningen svenska, bland annat
genom den kontinuerliga kopplingen mellan VFU och högskoleförlagda kurser. Under VFU:n följer
man upp den kunskap som studenterna fått genom att läsa kurslitteratur och reflektera över och
kritiskt granska den. Studenterna får också reflektera över de olika problem som tagits upp.
Bedömargruppen bedömer dock att det finns en svaghet i de självständiga arbetena, för delar av
målet, och rekommenderar att lärosätet ser över betygskriterier för ett godkänt arbete. Lärosätet
rekommenderas även att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
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yrkespraktiken. Studenterna får i progression visa att de kan tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik, inklusive metodik, som krävs för att undervisa i ämnet svenska. Detta sker också
under utbildningen genom högskoleförlagda förlagda övningar. Bedömargruppen anser därmed att det
finns en stark koppling mellan teori och praktik i utbildningen samt att studenternas utveckling går från
en grundläggande mot en alltmer självständig tillämpning och ett kritiskt förhållningssätt.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Det sker främst genom VFU-kurserna där studenterna i progression får visa förmåga att
självständigt planera, genomföra och utveckla undervisning. Det sker också under utbildningen genom
övningar. I flera högskoleförlagda kurser förekommer examinerande moment som innefattar delen av
målet om att planera, utvärdera och utveckla. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den
pedagogiska förmågan att stimulera varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom
utbildningen och kan beskrivas som en utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss
mån självständigt) ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer
självständigt även tillägna sig och uppvisa förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och
andras undervisning och pedagogiska verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och
didaktiskt djup som studenten förankrar. Bedömargruppen noterade en variation i hur väl kopplingen
fungerar mellan UVK, VFU och de olika ämnena. För inriktningen svenska finns dock en mycket god
koppling mellan de uppgifter som görs i kurserna, i både UVK, svenska och VFU, när det gäller
planering, genomförande och ledarskap inklusive att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och
utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas. Det
framgår också att lärosätet betona värdegrundsaspekter i samband med kurserna i ämnena språk och
litteratur.
Bedömargruppen anser att det finns ett mycket aktivt arbete med jämställdhet som genomsyrar hela
utbildningen. Utbildningen gör det möjligt för studenterna att utveckla förmågan att beakta,
kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Jämställdhetsperspektivet är med i samtliga ämne- och ämnesdidaktiska kurser och det ventileras
återkommande på seminarier. Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig uppgift som också
examineras.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den
programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd. Kursvärderingarna innehåller
standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt genererade frågorna i
värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre svarsfrekvens. Här
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart
verktyg för kvalitetssäkring. Svensklärarutbildningen arbetar aktivt med kursutvärderingarna och
återkoppling sker på olika sätt till studentgrupper. Systematisk uppföljning sker även med
studentdialoger och analyser av tentamensresultat. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad
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VFU-period sker en uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU
i sin helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och
studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen bedömer att det fungerar. Lärosätet erbjuder också
många möjligheter till stöd för studenterna och satsar på studentaktiva arbetssätt, dialoger och i övrigt
god pedagogik för att öka genomströmningen så att studenterna ska genomföra utbildningen inom
planerad tid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Bedömargruppen bedömer att lärosätet och lärargruppen i svenska arbetar
aktivt och systematiskt för att studenterna ska delta aktivt i att planera och förändra utbildningen.
Studenterna har också möjlighet medverka på olika sätt i både beredande och beslutande organ samt
på formell och informell nivå. Kursvärderingar görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar
bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet har många olika kontakter och projekt med det omgivande skolsamhället. Inom ramen för
arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör praktiknära
forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom övningsskoleverksamhet. Samverkan är
därmed god och bedömargruppen vill särskilt nämna projektet Framtidens lärarutbildning.
Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur vetenskap, teori och praktik
kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen. Samtidigt anser
bedömargruppen dock att fler aktörer än skolsamhället kan samverka med lärarutbildningen, vilket är
en rekommendation.
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Rektorn vid Mittuniversitetet

Avdelning

Utvärderingsavdelningen
Handläggare

Ellinor Alvesson
ellinor.alvesson@uka.se

Utvärdering av utbildning som leder till
ämneslärarexamen
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnena
matematik samhällskunskap och svenska.

Mittuniversitetet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska,
hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet uppfyller inte
kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet
innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till yrkesexamen. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i
högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger inom
ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för
kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett en
bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.
Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av utbildningar vid lärosäten där de

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 7703, 103 95 Stockholm
Besöksadress Löjtnantsgatan 21, Stockholm | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

Reg. Nr.

2020-02-18

411-00374-18 2 (11)

Sida

uppgett jäv. En förteckning över bedömare och jävsförhållanden finns i bilaga 2 i
bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i bedömargruppens
yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med vidhängande
motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån nedanstående bedömningsområden (se
bedömargruppens yttrande, bilaga 1).





förutsättningar
utformning, genomförande och resultat
studentperspektiv
arbetsliv och samverkan

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor.
De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har tagit del av
lärosätenas svar, och i de fall där bedömarna gjort bedömningen att det varit relevant har
ändringar gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det samlade
omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet innebär
att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att UKÄ efter uppföljning
kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Vägledning
för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå, Universitetskanslersämbetet
2018).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Medverkat i ärendets beredning har Ellinor Alvesson, Henrik Holmquist, Erik Karlsson och
Nils Olsson.
Beslut i detta ärende har tagits av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter
föredragning av seniora utredaren Emma Wimmerstedt i närvaro av biträdande avdelningschef
Lisa Jämtsved Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Annika Pontén
Emma Wimmerstedt

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Mittuniversitetet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4485

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Utbildningen planerades att ges för första gången hösten 2019. Förutsättningarna för att bedriva
utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är goda eftersom lärosätet har en
sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk. Det finns en tydlig vetenskaplig och
professionsinriktad miljö vid lärosätet, med ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den vetenskapliga kompetensen bland
lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan öka. I inriktningen matematik
redogör lärosätet för en tentativ grupp av lärare med en hög andel disputerade lärare, varav de flesta
är tillsvidareanställda. Vetenskaplig kompetens finns i både matematik och matematikdidaktik. Flera
av de redovisade lärarna har relevant lärarexamen i matematik, varav en fortfarande är anställd i
gymnasieskolan. Lärosätet planerar att avsätta särskilda forskningsresurser till det
matematikdidaktiska området, för att ge forskningstid till disputerade lärare och för att rekrytera
doktorander. Den ämnesdidaktiska miljön är under uppbyggnad och lärosätet har rekryterat en lektor.
Dessutom ska en tjänst som tillsvidareanställd professor utlysas inom kort. Det mesta av den
forskning som bedrivs är tydligt relevant för ämneslärarutbildningen. I miljön bedrivs även praktiknära
forskning. Vid intervjuerna nämns exempel på det nära sambandet mellan forskning och utbildning,
genom vetenskapliga artiklar som kurslitteratur och kurser där lärosätet lyfter fram den egna
forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom flera av kurserna inom inriktningen kommer att utgå från kurser som ges på andra
program, exempelvis ingenjörsutbildningen. Dessa kompletteras sedan med ett didaktiskt inslag.
Urvalet av kurser som presenteras i självvärderingen indikerar den bredd, och till viss del även det
djup, som utbildningen kommer att ge. Kurserna anpassas inte till något särskilt program, utan är
generella och kommer även att behandla matematisk teori.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och forskningsmetoder i
UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Det finns också uppgifter och
seminariediskussioner under utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens
VFU-kurser upplagda utifrån en progressionstanke både för innehåll och krav. Bedömargruppen
rekommenderar ändå lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom
den förra verkar dominera i utbildningen. I inriktningen matematik redogör lärosätet för några
lärandemål ur de två matematikdidaktiska kurserna som behandlar forskningsmetoder. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och dess betydelse för yrkesutövningen,
examineras under de tre VFU-kurserna. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK och inom inriktningen matematik. Inom UVK uppfylls
målet bland annat då studenterna i VFU1 ska beskriva och reflektera över sina erfarenheter från sin
verksamhetsförlagda utbildning. Vidare ges i samband med beskrivningen av VFU-kurserna också
exempel från den sista UVK-kursen där studenterna ska genomföra ett utvecklingsprojekt på
organisationsnivå. Lärosätet beskriver tanken bakom de ämnesdidaktiska inslagen i ämneskurserna,
där kurslitteraturen består av en ämnesdidaktisk artikel med anknytning till det matematiska innehållet
i kursen, och där examinationen ska säkerställa förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata och
reflektera över relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK och inom
inriktningen matematik. Inom UVK är det tydligt att det finns uppgifter och övningar under VFU- och
UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper och förmågor.
Det är dock viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och ämnesdidaktiska innehåll, så att även
metodiska och ämnesmetodiska inslag finns med i utbildningen. Lärosätet redogör för ett antal
lärandemål från de ämnesdidaktiska kurserna och VFU, som tillsammans ska möjliggöra och
säkerställa förmågan att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
Under den första VFU-kursen får planera och genomföra viss övningsundervisning, medan de under
den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den undervisning som de ansvarar för, bland annat
med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat. Lärosätet visar på en tydlig progression i arbetet
med detta. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder. Lärosätet redogör för ett antal
lärandemål från de två ämnesdidaktiska kurserna som knyter an till förmågan att planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisning. Under didaktikkurserna behandlas också strategier för att
planera undervisning som kan stimulera varje elevs lärande. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
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Bedömargruppen menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa
förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Målet om bedömningar utifrån relevanta
aspekter och hållbar utveckling är därmed uppfyllt.
I VFU-kurserna finns det tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv
och i UVK-kurserna belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. Inom
ämnesundervisningen undervisar förhållandevis många kvinnor, i både matematik och
matematikdidaktik. En översyn av litteraturen visar att kurslitteraturen i matematik till stor del är
författad av män medan fördelningen är jämnare i den didaktiska litteraturen.
Jämställdhetsperspektivet behandlas delvis på de ämnesdidaktiska kurserna. Det finns inga relaterade
lärandemål på kurserna, men lärosätet beskriver att de kommer att examinera detta i framtiden.
Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Vid lärosätet så följs utbildningens innehåll, utformning och genomförande till övervägande del upp
och resultaten av uppföljningarna omsätts också vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling.
Återkoppling sker till relevanta intressenter. Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat
exempel på stöd studenterna har tillgång till under sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd
till studenter med funktionshinder. Lärosätet redogör för de två ämneskollegier som lärarna på
utbildningen tillhör. Kollegiet består av samtliga anställda inom ett område och har ett övergripande
ansvar för uppföljningen och kvaliteten. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna tar plats i beredande och beslutande organ som programråd och ämneskollegium. Det
finns också ett samarbete mellan studentkåren och programrådetdär de gemensamt följt upp vilka råd
och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att fylla de vakanta
platserna. Lärosätet beskriver den studentrepresentation som planeras för i kollegiet för ämnesdidaktik
i matematik och naturvetenskap, men man kommenterar inte ämneslärarstudenternas eventuella
representation i ämneskollegiet i matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Bedömargruppen menar att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Samverkan sker
exempelvis med det omgivande samhället genom uppdragsutbildningar, nätverket RUN (regionalt
forum för kommuner och universitet) och VFU-organisationen. Lärosätet redogör kort för hur
utbildningen i ämnesdidaktik ska fokusera på generella kunskaper och förmågor om didaktik och
metodik, vilket ger en utbildning som är användbar även i framtiden.
Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4493

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Förutsättningarna för att bedriva utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är goda
eftersom lärosätet har en sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk om UVK.
Personalen som bär upp kurserna inom inriktningen samhällskunskap har både pedagogisk samt
vetenskaplig och yrkesinriktad kompetens. Storleken på lärargruppen är en utmaning på längre sikt,
eftersom de undervisande lärarna är relativt få. Lärosätet uppvisar dock en medvetenhet om detta
genom en långsiktig kompetensförsörjningsplan där de har för avsikt att anställa disputerade inom
både samhällsekonomi och ämnesdidaktik.
Det finns en tydlig vetenskaplig och professionsinriktad miljö vid lärosätet, med ett nära samband
mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den
vetenskapliga kompetensen bland lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
öka. I utbildningsmiljön utmärker sig samhällskunskapen som ett sammanhållet ämne, vilket har en
institutionell närhet till pedagogik och till dess pedagogiska och didaktiska kompetens. I
självvärderingen och intervjuerna med lärarna framkommer det även hur den
samhällskunskapsdidaktiska forskningen integreras med de övriga ämneskurserna både som
specifika kurser och som inslag i andra kurser. Det finns däremot frågetecken om lärarnas
vetenskapliga kompetens i ämnena nationalekonomi och kulturgeografi, där det inte är disputerade
inom dessa områden som har hand om undervisningen. Lärosätet har för avsikt att försöka anställa en
disputerad nationalekonom
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Några av styrkorna hos lärosätet är att kurserna genomgående har en tvärvetenskaplig
karaktär och att de självständiga arbetena är samhällskunskapsdidaktiskt inriktade
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och
forskningsmetoder i UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Forskningsmetoderna
kommer sedan även in under de senare delarna av ämneskurserna. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom den
förra verkar dominera i utbildningen. Det finns också uppgifter och seminariediskussioner under
utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens VFU-kurser upplagda utifrån en
progressionstanke både för innehåll och krav.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Vid lärosätet får studenterna under VFU-kurserna tillfälle att
planera, genomföra och utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt, för
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att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling. En styrka är att självständiga arbeten
ska vara samhällskunskapsdidaktiska, vilket även bidrar till utvecklingen av yrkesverksamheten.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det är tydligt att det finns
uppgifter och övningar under VFU- och UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska och
ämnesdidaktiska kunskaper och förmågor. Men det är viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och
ämnesdidaktiska innehåll, så att även metodiska och ämnesmetodiska inslag finns med i utbildningen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bland annat får studenterna under den första VFU-kursen får planera och genomföra viss
övningsundervisning, medan de under den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den
undervisning som de ansvarar för, bland annat med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat.
Lärosätet visar på en tydlig progression i arbetet med detta. Ett gott exempel är att studenterna under
den verksamhetsförlagda utbildningen uppmanas studenterna att undersöka hur lärare arbetar med de
individuella utvecklingsplaner som upprättas för varje elevs lärande och utveckling, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa förmåga att i det
pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Inom inriktningen samhällskunskap belyser lärosätet
relevanta samhälleliga aspekter på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i ämnet
samhällskunskap, vilket bedömargruppen ser positivt på.
I VFU-kurserna finns det tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv
och i UVK-kurserna belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. För
samhällskunskapsämnet är det främst som ett undervisningsinnehåll som lärosätet tar upp en rad
inslag som bygger på bland annat jämställdhetsperspektiv och social skiktning. I intervjuerna
framkommer det att frågorna om jämställdhet och jämlikhet behandlas även inom kurserna i
samhällskunskap. Studenterna har även en temadag om jämställdhet.
Vid lärosätet så följs utbildningens innehåll, utformning och genomförande upp och resultaten av
uppföljningarna omsätts också vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling inom UVK. Återkoppling
sker till relevanta intressenter. Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat exempel på stöd
studenterna har tillgång till under sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd till studenter med
funktionshinder. När det gäller samhällskunskapsämnet specifikt så samlas de undervisande lärarna i
regelbundet återkommande planeringskonferenser 1–2 gånger per år. Vid dessa
planeringskonferenser som vid varje tillfälle håller på ett antal dagar diskuteras kursernas innehåll och
upplägg. Det gör lärosätet för att vid behov revidera kursplaner, litteraturlistor och genomförande.
Lärosätet beskriver däremot inte närmare hur resultatet av dessa planeringskonferenser återkopplas
till studenterna. I intervjuerna framkommer det att detta är ett område som lärosätet kan förbättra. Det
framgår att studenterna har dålig insyn i vilka forum de har studentrepresentanter, och att det inte sker
några förändringar trots att utvärderingarnas resultat visar att kurserna kan förbättras. Lärarna menar
att det finns möjligheter för lärosätet att förbättra möjligheterna att formalisera studentinflytandet.
Bedömargruppen menar att detta är en fråga som lärosätet måste se över, så att studenternas
möjligheter att påverka sin utbildning förbättras. Sammantaget är vår bedömning att lärosätet bör se
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över hur utbildningen följs upp, särskilt när det gäller studenternas synpunkter. Trots svagheterna som
finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenten får enligt självvärderingen möjlighet att till övervägande del ta en aktiv roll i arbetet med att
utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna tar plats i beredande och beslutande
organ som programråd och ämneskollegium. Studentkåren har i samarbete med programrådet, följt
upp vilka råd och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att
fylla de vakanta platserna. Lärosätet har också studentmentorer som hjälper studenterna med itfrågor, studentportalen och läroplattformen. I självvärderingen framkommer det tydligt vilket stöd som
studenterna har tillgång till under sin utbildning. Enligt bedömargruppen bör lärosätet ha en
fortlöpande kontroll över studentperspektivet, så att studenterna känner att deras synpunkter tas
tillvara och att studentrepresentanterna blir synliggjorda.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan sker exempelvis med det omgivande samhället genom uppdragsutbildningar, nätverket
RUN (regionalt forum för kommuner och universitet) och VFU-organisationen. Ur ett ämnesperspektiv
är utbildningen utformad och genomförd på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4500

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Förutsättningarna för att bedriva utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är goda
eftersom lärosätet har en sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk om UVK.
Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den vetenskapliga kompetensen bland
lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan öka. Personalen är tillfredställande
både i ämne och ämnesdidaktik genom att ämnesgrupperna har en stark vetenskaplig och en god
professionsorienterad kompetens, som också genomsyrar utbildningens utformning. För inriktningen
svenska anser bedömargruppen att det ser bra ut även på lång sikt med flera medvetna satsningar.
Bilden stärks av det faktum att lärosätet också utreder möjligheten att starta forskarutbildning i
samverkan mellan deldisciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap
Bedömargruppens samlade mening är att det finns en stark vetenskaplig och god professionsinriktad
miljö för utbildningen vid lärosätet med ett nära samband mellan forskning och utbildning. Mycket av
den forskning som bedrivs är central för ämneslärarutbildningen i svenska med fokus på literacyfrågor,
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andraspråkselevers skrivande, poesididaktik, receptionsforskning med mera. Lärosätet har en tydlig
plan för hur man vill bygga den aktuella utbildningen även på lång sikt, och den ämnesdidaktiska
strimma som ska biträda ämnesteoretiska kunskaper känns gedigen och väl genomtänkt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns en tydlig bredd och visst djup i både svenska språket och litteraturvetenskap.
Dessutom har man varierande examinationsformer genom salstentamina, inlämningsuppgifter,
examinerande seminarium och inslag av både summativ och formativ bedömning. Bedömargruppen
menar att lärosätet tycks ha en väl utarbetad plan för bredd och fördjupning, men anser också att
ämnena måste fortsätta se över balansen mellan dem i relation till hur den vetenskapliga skolningen
går till.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och
forskningsmetoder i UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Bedömargruppen
rekommenderar ändå lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom
den förra verkar dominera i utbildningen. Gruppen ser också en viss risk för att studenterna skolas in
mer i den ena vetenskapliga disciplinen än den andra på vägen fram till det självständiga arbetet.
Lärosätet behöver fundera på detta så att studenterna är förberedda för skrivandet, oavsett vilken
ämnesinriktning de väljer under sin sluttermin.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns uppgifter och seminariediskussioner under
utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens VFU-kurser upplagda utifrån en
progressionstanke både för innehåll och krav. Studenterna har successivt allt djupare samtal om egen
och andras forskning samt gör kritiska reflektioner av artiklar och elevtexter. Bedömargruppen anser
att den progressionstanke om ett vetenskaplighet förhållningssätt som uttrycks är god.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det är tydligt att det finns
uppgifter och övningar under VFU- och UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska
kunskaper och förmågor. Ämnesdidaktisk kompetens övas kontinuerligt i utbildningen och vissa inslag
behandlar även metodik. Men det är ändå viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och
ämnesdidaktiska innehåll, så att metodiska och ämnesmetodiska inslag i finns med i utbildningen. Vid
lärosätet får även studenterna under VFU-kurserna tillfälle att planera, genomföra och utvärdera och
utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt. Målet examineras främst inom VFU där en
progressionslinje framgår, från att beskriva och reflektera över gjorda erfarenheter till att utvärdera den
egna insatsen i relation till kunskaper som studenterna fått i ämneskärnan och UVK. Examinationen
behöver dock utvecklas, vilket man på lärosätet är medvetna om, och det finns planer för hur man ska
gå tillväga. Bedömargruppen anser även att den svåra balansgången mellan ämnesteori,
ämnesdidaktik och praktisk färdighet är synliggjord och väl genomtänkt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls, bland annat då studenterna under den första VFU-kursen får planera och genomföra

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 7703, 103 95 Stockholm
Besöksadress Löjtnantsgatan 21, Stockholm | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

Reg. Nr.

2020-02-18

411-00374-18 10 (11)

Sida

viss övningsundervisning, medan de under den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den
undervisning som de ansvarar för, bland annat med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram den progression som lärarlagen beskriver i ämnena. I nuläget
syns den bäst i VFU-kurser där studenterna går från beskrivning och diskussion till fördjupad reflektion
och utvärdering av egen undervisning. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder.
Bedömargruppen menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa
förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Målet för bedömningar utifrån relevanta
aspekter och hållbar utveckling är därmed uppfyllt.
Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i lärandemål och litteratur, och det finns konkreta exempel på
hur studenterna får problematisera frågor som rör jämställdhet. I VFU-kurserna finns det
tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv och i UVK-kurserna
belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. Det finns även exempel på hur studenterna
får hantera genusvetenskapliga frågeställningar inom litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska
kursmoment, och de studerar både sociolingvistik och normkritik inom skolans verksamhet.
Bedömargruppen ser därmed lärosätets arbete med dessa frågor som ett gott exempel som med
fördel skulle kunna återverka på fler områden inom ämneslärarutbildningen
Bedömargruppen anser att det finns en systematisk uppföljning av utbildningen och att intressenterna
får återkoppling, men att man kan systematisera och utveckla arbetet med ett mer kontinuerligt
kvalitetsarbete och andra mer formella kursvärderingar, bland annat genom att öka studenternas
svarsfrekvens. Sättet att ge återkoppling håller på att utvecklas, men trots det ser bedömargruppen att
återkopplingen når flera olika intressenter såsom studenter, VFU-samordnare och handledare.
Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat exempel på stöd studenterna har tillgång till under
sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd till studenter med funktionshinder.
Genomströmning behandlas därmed på programnivå och än så länge finns inga insatser för just
studenter i svenska.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna tar plats i beredande och beslutande organ som programråd och ämneskollegium. Det
finns också ett samarbete mellan studentkåren och programrådet då de gemensamt följt upp vilka råd
och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att fylla de vakanta
platserna. Studenter finns representerade i ämneskollegierna för svenska språket respektive
litteraturvetenskap, och de deltar i revideringsarbete när lärosätet fastställer nya kursplaner. Eftersom
det är en nyinrättad utbildning behöver lärosätet utveckla kanalerna för studentinflytande.
Bedömargruppens intryck är att lärarlagen är medvetna om detta behov. Bedömargruppen anser att
studenterna har förutsättningar för inflytande och delaktighet, även om lärosätet kan utveckla arbetet
med det informella och kontinuerliga studentinflytandet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Bedömargruppen menar också att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den
är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet
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betonar också de generiska förmågor som behandlas i ämnet svenska som i mångt och mycket
förbereder studenten på ett föränderligt samhällsliv. Samverkan med det omgivande samhället är
stabil och här finns en stor potential i regionen. Samverkan sker exempelvis genom
uppdragsutbildningar, nätverket RUN (regionalt forum för kommuner och universitet) och VFUorganisationen.
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BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning
vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två
universitetslektorer. Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade
ämnen. Personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den
professionsinriktade kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att
lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att
lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning. 70 medarbetare är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses
av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika
skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen
lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
studenterna gynnsamt vis.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls i utbildningen. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en
medvetenhet om hur utbildningens olika delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten
erbjuds både djup och bredd i utbildningen genom att bland annat kunna välja bland flera valbara
kurser, samt möjligheten att även välja musik som andraämne. Hur studenter får insikt i forskningsoch utvecklingsarbete är ett utvecklingsområde.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger även exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som
finns i ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder
som behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar
till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen
om att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK. Bedömningen av de självständiga
arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan realiseras i en forskningskontext.
Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar lärosätet att analysera de problem
som framkommit angående hur studenterna använder och reflekterar över relevant forskning i sina
självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och
som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Didaktisk teori
förekommer i kurser och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVK-kurserna
ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning
och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
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utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.

Utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utbildningen i sin helhet har relativt stora personalresurser enligt lärartabellen som inkluderar 70
medarbetare verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive fyra professorer, 20
lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare. En hög relevant vetenskaplig kompetens i
utbildningen garanteras av att åtta lärare inom ämnet musik har doktorsexamen. 41 av lärarna i
ämnet musik har lärarexamen, vilket innebär en stark samlad professionsrelaterad kompetens. Av
självvärderingen framgår, att det även finns en kompetensbredd vad gäller erfarenhet från olika
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skolformer. Merparten av lärarna inom ämneslärarutbildningen har genomgått högskolepedagogisk
utbildning, vilket innebär att den pedagogiska kompetensen säkerställs.
Samtidigt är bara fem av dessa lärare, inklusive en professor och två universitetslektorer,
verksamma inom den UVK som organiseras av lärosätet. Utbildningens genomförande på längre sikt
garanteras av att professorn och båda universitetslektorerna har en tillsvidareanställning. Av de fem
lärare som är verksamma inom UVK är en intermittent lärare disputerad utanför musikrelaterade
ämnen vilket kan innebära en viss begränsning för utbildningen. Vid intervjuerna framkom att
personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet.
Bedömargruppen anser att personalresurserna är adekvata för UVK, men rekommenderar samtidigt
en fortsatt analys om hur lärosätet kan utveckla sin utbildningsvetenskapliga kompetensbas.
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad
miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Bedömningsgrundens krav uppfylls eftersom bedömargruppen anser att det finns en vetenskaplig
och professionsinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning
tillsammans med forskarutbildning i både musik och musikpedagogik. I självvärderingen lyfter
lärosätet fram att alla delar av ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att
olika delar av utbildningen aktivt kan varvas för att skapa ett fruktbart samspel dem emellan.
Den vetenskapliga miljön stöds inte minst av en välfungerande forskarutbildning i musikpedagogik
som ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten lärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen.
Forskningsmiljön omkring UVK förtydligades ytterligare vid intervjuerna. Lärosätet uttryckte att de ser
musikpedagogik som ett brett forskningsområde som i sig omfattar många för UVK viktiga teman,
såsom mångkulturella frågor och praktiknära forskning som ingår i kurser om exempelvis ledarskap
och utvärdering. Vid intervjun framkom att särskild kompetens i specialpedagogik saknas och att
detsamma gäller för kompetens i bedömning och betygssättning. Miljön kompletteras därför genom
samarbete med andra lärosäten och vid intervjun exemplifieras detta med att beskriva hur tre lärare i
specialpedagogik från Malmö universitet undervisat på ämneslärarprogrammet i musik under det
senaste året. Bedömargruppen anser att den vetenskapliga och professionsinriktade miljön
kompletteras på ett sätt som gör att bedömningsgrundens krav uppfylls.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad kunskap
om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
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Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är kursen Forskning i
skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det första självständiga arbetet. I kursen ingår
metoder för enkät, observation, intervju och appreciative inquiry. Resultaten redovisas genom en så
kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks” (konferensliknande presentationstillfällen). En annan kurs
som också behandlar vetenskapsteori och forskningsmetod är Forskningens kreativa genvägar som
ges under det femte året och i vilken studenternas fördjupade kunskaper i vetenskapsteori,
samhällsvetenskapliga metoder och akademiskt skrivande utvecklas enligt självvärderingen. Även
efter intervjuerna kvarstod dock vissa oklarheter kring hur fördjupad kunskap konkret nås i
vetenskapsteori och analysmetoder varför bedömargruppen ser att progressionen i förhållande till
målet behöver stärkas och förtydligas ytterligare i utbildningen.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är då
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” då allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
exempel på att utveckla relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utifrån
underlagen anser bedömargruppen att målet sammantaget möjliggörs och säkerställs, men att ett
utvecklingsområde är att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i synnerhet vad
gäller analysmetoder.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt ges möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) och de
många exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta
sker på ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan
av skriftliga examinationsmoment, även ges möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen.
Dessa varierade examinationsformer, menar bedömargruppen, bidrar till att studenten får möjlighet
att visa sin färdighet och förmåga på flera sätt. Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs genom en utbildningsstruktur som möjliggör att
studenterna även kan reflektera över erfarenheterna från VFU i andra kurser. I kursen Bedömning
och betygsättning får de även möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett
utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser som ett exempel på hur studenterna kan lära sig
andvända forskningsbaserade kunskaper i utvecklingen av yrkesverksamheten.
Av självvärderingen framgår även att studenterna får träna sin förmåga att tillvarata, systematisera
och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Specialpedagogik och utvärdering där
studenterna får reflektera över sina erfarenheter med stöd av aktuell forskning, samt i kursen Den
mångdimensionella läraren, där studenterna bland annat tar del av forskning kring skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning kring kreativ musikundervisning.
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Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Då en stor del av måluppfyllelsen sker inom den ämnesspecifika delen av utbildningen menar
bedömargruppen att målet uppfylls där.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Självvärderingens beskrivningar av de fem UVK-kurserna övertygar bedömargruppen i bedömningen
att utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt
säkerställer studenternas förmågor genom examination. Exempel som bedömargruppen finner
relevanta inkluderar utvecklande av och ledarskap i ett projekt på en VFU-skola utifrån begreppet
handlingsutrymme, handledning av en annan student med dokumentation i form av
loggboksskrivande, en självvärderingsuppgift om specialpedagogik samt en videobaserad
bedömningsuppgift. Det för bedömargruppen tydligaste exemplet på examination tar lärosätet från
ett utvecklingsprojekt inom delkursen i utvärdering, där studenterna får självständigt planera och
utveckla utvärderingsmodeller vid en gymnasieskola. Modellerna presenteras både muntligt till
skolans ledning och berörd personal samt skriftligt till skolans rektor, som kan välja att tillämpa de
föreslagna modellerna.
Målformuleringen som rör syftet att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling beaktar
lärosätet främst i kursen om specialpedagogik. Kursen är nära kopplad till en VFU-period vilket
skapar grund för en analysuppgift om lärandemiljön, skolans dokument och lärares dokumentation
med utgångspunkt i elevers olika villkor. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet möjliggör
måluppfyllelse för studenterna.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att i det
pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.
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Självvärderingen ger för bedömargruppen övertygande exempel på både undervisningsinnehåll och
examinerande moment som förekommer i flera UVK-kurser och som är relevanta för målet. Enligt
självvärderingen belyses forskningsetiska aspekter i samtliga UVK-kurser. I kursen om
specialpedagogik utgör diskussionen om barns lika rättigheter en grund för examinationsuppgifter
där studenters bedömningar och analyser tar sin utgångspunkt i elevers olika villkor. Frågor om
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling tas upp i kursen Att utveckla skolan. Kursen beskrivs
som en viktig höjdpunkt för hela utbildningen och genomförs i internationell samverkan med syfte att
bidra till hållbarhet även internationellt.
Lärosätet framhåller i självvärderingen den roll verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har i att samla
praktiska erfarenheter som förberedelse för utbildningsvetenskapliga beskrivningar av de aspekter
som avses i målformuleringen. Enligt självvärderingen är några av uppgifterna inom UVK placerade
under VFU:n vilket innebär att studenterna där får praktiskt tillämpa sina kunskaper om exempelvis
forskningsetiska principer. Också examination inom UVK-kurserna sker i vissa fall genom konkreta
aktiviteter. Ett exempel är kursen Forskning i skolans vardag där forskningsetiska principer
examineras som en del av en enkätstudie som studenterna sammanställer och presenterar.
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, så som att det finns en nämnd för jämlikhet och
likabehandling, till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och
undervisningsmaterial inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genusoch jämställdhetsperspektiv och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta
ser bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas,
kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet utgör
ett kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat
uppmärksammas och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen presenterar ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som inkluderar
formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från kursvärderingarna
samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Det finns bra rutiner kring uppföljning, t.ex. att
varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare års delkurs eller kurs.
Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb. Systemet erbjuder
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studenter hög grad av delaktighet t.ex. genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen
finner bedömargruppen.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov.
Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för utveckling av verksamheten.
Studentinflytande som sker inom ramen för kurser har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer har tillsammans med kursansvariga planerat kursinnehåll och former för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag ges möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av
olika slag med relevans för yrkesområdet.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
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praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Därutöver finns det
forskningsbaserade kontakter samt institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell
nivå. Det finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel för
student- och lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera
sin framtid i såväl skola som samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
Av självvärderingen framgår, att samverkan med det omgivande samhället inkluderar
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten där studenter får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyftes dock i detta sammanhang digitala verktyg
och att lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig
nya programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
Samlat omdöme utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömning med motivering: Hög kvalitet
Att bedömningsgrunder är tillfredsställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom
utbildningsvetenskaplig kärna vägs samman med motsvarande bedömningar inom ämnes- och
ämnesdidaktiska studier. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för
examenstillståndet, det vill säga för utbildningen som helhet.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning
vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två
universitetslektorer. Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade
ämnen. Personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den
professionsinriktade kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att
lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att
lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
studenterna gynnsamt vis.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder och
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lärosätet ger exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade bedömargruppen
svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och ett
utvecklingsområde är att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i synnerhet vad
gäller analysmetoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland
annat i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen
om att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och
som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Då en stor del av
måluppfyllelsen sker inom den ämnesspecifika delen av utbildningen menar bedömargruppen att
målet uppfylls där.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
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varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga/konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utifrån lärartabellen framkommer det att utbildningen har relativt stora personalresurser: 70
medarbetare är verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive 4 professorer (varav en
i musikpedagogik och tre i konstnärliga ämnen), 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra
lärare.
Utbildningens placering i en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare, vilket
bedömargruppen anser garanterar en hög konstnärlig kompetens. I självvärderingen framkommer
även att många av lärarna är verksamma som professionella konstutövare i musiklivet.
Bedömargruppen anser även att det finns en hög vetenskaplig kompetens i utbildningen, eftersom
åtta av medarbetarna inom ämnet musik har doktorsexamen liksom fem inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är speciellt inriktad mot musik.
41 av lärarna i ämnet musik har lärarexamen, vilket enligt bedömargruppen visar på en stark samlad
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Av självvärderingen framgår att det även finns en
kompetensbredd i musikaliska genrer och erfarenhet från olika skolformer, vilket ytterligare stärker
kompetensen i utbildningen.
Utbildningens genomförande på längre sikt garanteras av att 70 procent av lärarna som är
verksamma i ämnet musik eller musikdidaktik har en tillsvidareanställning. Att alla lärare som arbetar
mer än 25 procent har tid för forskning och/eller kompetensutveckling i sina tjänster ser
bedömargruppen som positivt för lärarnas professionella utveckling. Intervjuerna visade att det finns
en långsiktig kompetensförsörjningsplan som innebär att lärosätet arbetar för fortbildning och för
återväxt av lärarkompetens och att det finns ett 10-årigt perspektiv på kommande pensionsavgångar.
Detta stärker ytterligare kompetensen på lång sikt, menar bedömargruppen.
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och
professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan
forskning och utbildning.
Av självvärderingen och intervjuerna framkommer att det finns en vetenskaplig, konstnärlig och
yrkesinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning tillsammans med
forskarutbildning i musik och musikpedagogik. I självvärderingen framkommer det att alla delar av

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 7703, 103 95 Stockholm
Besöksadress Löjtnantsgatan 21, Stockholm | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

Reg. Nr.

2020-02-18

411-00376-18 12 (20)

Sida

ämneslärarutbildningen i musik organiseras av Musikhögskolan, vilket gör att olika delar av
utbildningen aktivt kan varvas. Enligt bedömargruppen är detta positivt, eftersom det skapar ett
fruktbart samspel mellan utbildningens olika delar. Arbetslag har skapats för att ytterligare bidra till
en sammanhållen utbildning, vilket bedömargruppen ser som värdefullt.
I självvärderingen betonar lärosätet miljöns mångsidighet och kreativitet samt
ämneslärarstudenternas möten med konstnärliga experter. Ett exempel på hur den mångsidigheten
tar sig uttryck är den integrerade ensembleundervisningen i genreinriktningarna jazz samt folk- och
världsmusik, där studenter från både musiker- och musiklärarutbildningarna deltar. Bedömargruppen
ser detta som ett positivt exempel på hur den bredare musikhögskolekontexten konkret kan bidra till
en starkare konstnärlig miljö för ämneslärarutbildningen.
Bedömargruppen anser att utbildningens vetenskapliga miljö framför allt stöds av en välfungerande
forskarutbildning i musikpedagogik som ger goda förutsättningar för att skapa forskningsanknytning i
lärarutbildningen. Forskarutbildningen stöds av ett nära samarbete kring seminarier, kurser och
utveckling med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Lärosätet betonar i självvärderingen
vikten av forskningsanknytning i utbildningen och att lärosätet deltar i utvecklingsarbete ute på
skolorna. I detta instämmer bedömargruppen och uppmuntrar till fortsatta samarbeten mellan
lärosätet och skolor, för att skapa en praxisnära forskningsanknytning.
En utmaning som lärosätet själv reflekterar över är att de behöver bli ännu bättre på att samordna
lärare och aktiviteter i utbildningen så att studenterna inte drabbas av onödiga upprepningar av
ämnesinnehåll eller tentamensträngsel. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete kring detta vilket
bedömargruppen ser som positivt och man uppmuntrar lärosätet att arbeta vidare med det.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar sådana
ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Utifrån självvärderingen anser bedömargruppen att utbildningen är upplagd på ett genomtänkt sätt
och att det finns en medvetenhet om hur utbildningens olika delar bidrar till utvecklingen av
yrkeskompetensen. Pedagogiska och didaktiska färdigheter som studenterna får i kurserna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) infärgas av musik och musikpedagogik, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att skapa en sammanhållen utbildning där delarna tydligt
länkas samman. Studenterna erbjuds fördjupning av ämneskunskaper genom att exempelvis kunna
välja musik som andraämne, samt genom flera valbara kurser. Med dessa möjligheter följer att
studenterna både kan fördjupa och bredda sin ämneskompetens. Studenterna möter både
konstnärligt och vetenskapligt meriterade lärare, vilket bidrar till att de kan ta del av och införliva även
vetenskapliga och forskningsbaserade perspektiv inom området.
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Hur studenterna får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete och hur forskningen konkret
sammanflätas med de praktiska musikkunskaperna framkommer inte tydligt i självvärderingen. Det
nämns att många lärare integrerar kunskaper från sina forsknings- och utvecklingsarbeten i sin egen
undervisning, även om denna typ av forskningsanknytning enligt intervjuerna inte alltid kopplas till
ämneskunskaper, exempelvis i den mer praktiska instrumentalmetodiken.
bedömningen av självständiga arbeten har en tredjedel av arbetena fått omdömet ”bristande
måluppfyllelse” för detta mål, vilket skulle kunna tyda på att det kan finnas vissa problem i hur
studenterna når en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i ämnet musik. Att
ytterligare stärka den delen av i utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för
lärosätet.
Utbildningen möjliggör inte genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer inte
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad kunskap om vetenskapsteori
samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar kunskap om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är kursen Forskning i
skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det första självständiga arbetet. I kursen ingår
metoder för enkät, observation, intervju och appreciative inquiry. Resultaten redovisas genom en så
kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks” (konferensliknande presentationstillfällen). En annan kurs
som också behandlar vetenskapsteori och forskningsmetod är Forskningens kreativa genvägar som
ges under det femte året och i vilken studenternas fördjupade kunskaper i vetenskapsteori,
samhällsvetenskapliga metoder och akademiskt skrivande utvecklas enligt självvärderingen. Även
efter intervjuerna kvarstod dock vissa oklarheter kring hur fördjupad kunskap konkret nås i
vetenskapsteori och analysmetoder varför bedömargruppen ser att progressionen i förhållande till
målet behöver stärkas och förtydligas ytterligare i utbildningen.
I bedömningen av självständiga arbeten har majoriteten fått omdömet ”bristande måluppfyllelse” för
detta mål, vilket innebär att det finns betydande problem med hur studenterna förmår visa en
fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Av de
arbeten där måluppfyllelsen har blivit ifrågasatt är de flesta kvalitativa intervjustudier och någon
enstaka är en kvantitativ enkätstudie. Metodanvändningen anses i flera av dessa vara outvecklad.
Vid sidan om bristande kunskaper i forskningsmetoder finns även betydande brister med
användningen av vetenskapsteori, eftersom en vetenskaplig grund saknas i nästan alla självständiga
arbeten. Vid intervjuerna gav lärosätet övertygande svar om att det finns vetenskapsteoretiskt
innehåll i undervisningen och i ljuset av detta menar bedömargruppen att det i så fall kan finnas
problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet noga
analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som finns i ämnet och problemen med
vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder som behövs.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är när
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden som studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” när allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
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exempel på hur lärosätet i utbildningen arbetar med att utveckla relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt får möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). De många
exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta sker på
ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan av
skriftliga examinationsmoment, även får möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen. Dessa
varierade examinationsformer bidrar till att studenten får möjlighet att visa sin färdighet och förmåga
på flera sätt, menar bedömargruppen.
Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs
genom en utbildningsstruktur som möjliggör att de även kan reflektera över erfarenheterna från VFU
i andra kurser. I kursen Bedömning och betygsättning inom UVK-musik får studenterna även
möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser
som ett exempel på hur studenterna kan lära sig andvända forskningsbaserade kunskaper i
utvecklingen av yrkesverksamheten.
Av självvärderingen framgår även att studenterna till viss del får träna sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Den mångdimensionella
läraren inom UVK-musik, där studenterna bland annat tar del av forskning om skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning om kreativ musikundervisning. Däremot menar bedömargruppen
att lärosätet bör utveckla detta område mer i sin utbildning eftersom det utifrån bedömningen av de
självständiga arbetena framstår som ett område som studenterna behöver stöttas mer i. Knappt
hälften av de självständiga arbetena bedömdes ha bristande måluppfyllelse för detta mål och av
dessa ansågs alla uppvisa otydligheter eller en ytlighet i hur arbetets resultat relaterades till
relevanta forskningsresultat.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
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Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Musikaliskt lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet anges i självvärderingen som
perspektiv som studenterna analyserar och reflekterar över. Självinsikt visas också när det gäller
utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att skapa en sammanhållen utbildning,
vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
I självvärderingen beskriver lärosätet de förutsättningar i undervisningsinnehåll som gör att
studenterna ska kunna tillämpa didaktik och ämnesdidaktik enligt målformuleringen. I kurser som
Lärande och ledarskap i skolan, Barn och ungdomars lärande och Ämnesdidaktik och ämnesmetodik
lär sig studenterna om ledning, vilket sedan appliceras i praktiken när de får utveckla sin förmåga att
leda elevgrupper i exempelvis rytmik samt i kör- och ensembleledning. Studenterna skapar även
egna läromedel för att kunna anpassa undervisningsmaterial efter den elevgrupp de undervisar.
Exemplen visar tydlig fokus på tillämpning av didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper i konkreta
undervisningssammanhang.
Utifrån informationen som framkom i självvärderingen har däremot bedömargruppen svårt att få en
tydlig bild av hur målet säkerställs genom examination. I de exempel som ges på uppgifter om köroch ensembleledning samt uppgifter om multimodal kreativ kommunikation i rytmik, framkommer inte
tydligt vad studenterna mer konkret gör och hur det som görs sedan examineras. I självvärderingen
lyfter lärosätet fram ett antal olika examinationsformer, men de beskrivs i mycket allmänna ordalag,
som att något ”presenteras i form av praktiska undervisningssituationer” eller att det ”granskas i
samband med VFU”, men ger inga mer konkreta exempel på hur måluppfyllelse i dessa fall har
säkerställts.
I intervjuerna framkom däremot mer information om examination, bland annat gav lärosätet ett
övertygande ämnesdidaktiskt exempel på hur studenternas skrivna arrangemang först spelas med
klasskamrater för att sedan tas med till VFU och spelas med barn/elever. Videoinspelningar av
resultaten granskas efteråt i grupp tillsammans med läraren på musikhögskolan. Med de
förtydliganden som gjordes vid intervjun menar bedömargruppen att målet också säkerställs på ett
adekvat sätt.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger utifrån självvärderingens båda delar en bred bild av hur studenternas färdighet och
förmåga i förhållande till målet tränas och byggs på i ett stort antal kurser. Beskrivningen av ämnesoch ämnesdidaktiska kurser visar att utbildningen kontinuerligt flätar samman kunskap och förståelse
med färdigheter och förmåga samt på så vis utvecklar ett helhetstänkande kring utbildningen, vilket
bedömargruppen ser som positivt.
I självvärderingen för ämne-och ämnesdidaktik lyfter lärosätet fram VFU-progressionen som central
för att studenterna ska visa förmågan som avses i målet. Detta ser bedömargruppen som relevant,
men efterfrågar ännu mer tydlighet om hur målet examineras. Säkerställandet av målet genom
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examination inom hela utbildningen blir däremot tydligare i de exempel som lärosätet ger i
självvärderingen för UVK musik, vilket innebär att bedömargruppen anser att målet säkerställs
genom examination. I intervjuerna framkom även exempel på ämneskurser där elevernas olika villkor
tas i beaktande; studenter skriver till exempel arrangemang för grupper på olika nivåer – också för
nybörjare. Utifrån de olika underlagen anser bedömargruppen att lärosätet både möjliggör och
säkerställer målet.
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, som att det finns en nämnd för jämlikhet och likabehandling,
till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och undervisningsmaterial
inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv, och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta ser
bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras
och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet är ett
kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat uppmärksammas
och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen presenterar lärosätet ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som
inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från
kursvärderingarna samt en utbildningsutvärdering som återkommer varje år. Det finns bra rutiner för
uppföljning, till exempel att varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare
års delkurs eller kurs. Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb.
Enligt bedömargruppen erbjuder systemet studenterna en hög grad av delaktighet, till exempel
genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov. Bedömargruppen vill
samtidigt påpeka att detta också delvis kan bero på en tendens att godkänna även mindre
utvecklade självständiga arbeten, eftersom flera arbeten visat svagheter inom något eller flera
bedömda examensmål. Att följa upp och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser
därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet.

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 7703, 103 95 Stockholm
Besöksadress Löjtnantsgatan 21, Stockholm | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

Reg. Nr.

2020-02-18

411-00376-18 17 (20)

Sida

Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund, vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för att utveckla verksamheten.
Studentinflytandet som sker inom ramen för kurserna har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer tillsammans med de kursansvariga har planerat kursinnehållet och formerna för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i både
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet och konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet
av olika slag med relevans för yrkesområdet.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Dessutom finns det
forskningsbaserade och institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell nivå. Det
finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel student- och
lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera sin framtid i
både skola och samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
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Av självvärderingen framgår att samverkan med det omgivande samhället inkluderar ett
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier,
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten, där studenterna får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyfte man däremot fram digitala verktyg och att
lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig nya
programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt, för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
Samlat omdöme ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Bedömning med motivering: Tillfredsställande
Att bedömningsgrunder är tillfredsställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom ämnes- och
ämnesdidaktiska studier vägs samman med motsvarande bedömningar inom utbildningsvetenskaplig
kärna. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för examenstillståndet, det vill säga
för utbildningen som helhet.
Lärosätets personal består av 70 medarbetare som är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses
av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika
skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen
lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö som inkluderar både
forskarutbildning i både musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning.
Den professionsinriktade miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av
ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan
interagera på ett för studenterna gynnsamt vis.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en medvetenhet om hur utbildningens olika
delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten erbjuds både djup och bredd i utbildningen
genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt möjligheten att även välja musik
som andraämne. Hur studenter får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete är ett
utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
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ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som
finns i ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder
som behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen.
Bedömningen av de självständiga arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan
realiseras i en forskningskontext. Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar
lärosätet att analysera de problem som framkommit angående hur studenterna använder och
reflekterar över relevant forskning i sina självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktisk teori
förekommer i kurserna och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVKkurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin
utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
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Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.
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Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande
Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik
Bilaga: Utbildningsvetenskaplig kärna

Använd en delningsmall per bilaga som delats.
Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella
sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och
bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen.
Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut.
Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att
inkomma med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen.
Lärosätets svar skickas senast den 17 januari 2020 till utvitsy@uka.se med kopia till
erik.karlsson@uka.se. Ange 411-00376-18 i ärendemeningen.
Exempel
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Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Rad

Korrigering

Utbildningsmiljö
Sida

Stycke

Sida

3 (6)

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse – kunskap och förståelse
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

2

4

1–6

Bedömargruppen hävdar att lärosätet enligt självvärderingen inte ger någon särskild
kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta är ett sakfel.
Kursen ”Forskning i skolans vardag” i år 2 är en separat kurs i vetenskapsteori,
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Forskningens kreativa genvägar i år
5 är ytterligare en kurs med fokus enbart på vetenskapsteori, kvalitativa och
kvantitativa metoder.

2

4

7–13

Bedömargruppen skriver att det bara finns en kurs om forskningsmetoder och att
det saknas tydlig progression i undervisningen om vetenskapsteori. I
självvärderingen framgår att ämneslärarutbildningen i musik har en progression i
form av två olika kurser i vetenskapsteori som ska säkerställa progression och
kunskapsdjup. Kurserna som främst behandlar vetenskapsteori är två till antalet
nämligen ”Forskning i skolans vardag” (år 2) och ”Forskningens kreativa genvägar”
(år 5). Det verkar som bedömargruppen inte uppfattat att detta är två separata kurser
som behandlar vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa metoder och
genom sin placering tillgodoser en progression. De kurser som ger grundläggande
kunskaper i vetenskapligt skrivande eller behandlar teorier om t.ex.
handlingsutrymme sker redan i årskurs 1 och ger därmed av självklarhet inte
fördjupade kunskaper i vetenskapsteori utan ger en grund för fördjupning i bland
annat ovan nämnda kurser. Studenterna möter dessutom vetenskapsteori i andra
UVK-kurser som kanske inte framgått tydligt i självvärderingen men borde kunna
ha framkommit i intervjuerna med UVK-gruppen, något som bedömargruppen
också antyder i del 2.

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Sida

4 (6)

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

5

2

6–10

Bedömargruppen hävdar att säkerställandet genom examination är otydlig för
UVK-kursen ”Att utveckla skolan”. Här verkar det vara tal om ett missförstånd och
det är otydligt varför just examinationen i kursen ”Forskning i skolans vardag” i åk
2 skulle vara en extra nödvändig förberedelse för kursen ”Att utveckla skolan” som
är placerad tre år senare i åk 5.

Rad

Korrigering

Jämställdhet
Sida

Stycke

Sida

5 (6)

Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Sida

6 (6)

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Sida

Stycke

Rad

Korrigering
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Rektorer vid berörda lärosäten

Handläggare

Jana Hejzlar
08-563 088 19
Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande
huvudområden
Beslut
Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom
fri konst och närliggande huvudområden.
Göteborgs universitet
Fotografi - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Fotografi - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Fri konst - konstnärlig kandidatexamen, bristande kvalitet
Fri konst - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Konstfack
Konst - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Konst - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Kungl. Konsthögskolan
Fri konst - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Fri konst - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Lunds universitet
Fri konst - konstnärlig kandidatexamen, mycket hög kvalitet
Fri konst - konstnärlig masterexamen, mycket hög kvalitet
Umeå universitet
Fri konst - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Fri konst - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller
kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande
kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För den utbildning som fått
omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter
tillståndet att utfärda denna examen. Detta lärosäte (Göteborgs universitet/fri konst konstnärlig kandidatexamen) ska senast den 27 maj 2015 inkomma med en redogörelse
för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta
ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa
examina.

POSTADRESS
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SE-103 95 Stockholm
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Stockholm
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Ärendets hantering
Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en
nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen och
masterexamen i fri konst och de närliggande huvudområdena konst och fotografi.
Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat.
Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen
och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna
granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de
förväntade studieresultaten.
För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett
nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter och
studenter. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts
för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas
självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas
uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i
examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten
ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det
huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag
som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande.
Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv.
En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen och de övriga
ämnesexperter som anlitats samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens
yttrande.
Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i
utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan
redovisa fullständig måluppfyllelse.
Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt
examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje
utbildning något av följande samlade omdömen:
1. Mycket hög kvalitet
2. Hög kvalitet
3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets
tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter
uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare
information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014,
2012:15R)
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Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive
lärosäte och utbildning.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av
utredaren Jana Hejzlar i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson,
avdelningschefen Anette Gröjer.

Lars Haikola

Jana Hejzlar

Kopia till:
Bedömargruppen

BESLUT
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Göteborgs universitet

Fotografi - konstnärlig
kandidat

A-2013-10-3134

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Fotografi - konstnärlig
master

A-2013-10-3135

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3136

kandidat

Bristande
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet
visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."
Göteborgs universitet

Fri konst - konstnärlig
master

A-2013-10-3140

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Konstfack
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Konstfack

Konst - konstnärlig

A-2013-10-3144

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Konstfack

Konst - konstnärlig

A-2013-10-3145

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Kungl. Konsthögskolan
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Konsthögskolan

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3137

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Kungl. Konsthögskolan

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3141

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Lunds universitet

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3138

kandidat

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och
erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
Lunds universitet

Fri konst - konstnärlig
master

A-2013-10-3142

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
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Umeå universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Umeå universitet

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3139

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Umeå universitet

Fri konst - konstnärlig

A-2013-10-3143

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Utvärderingsavdelningen

Universitetskanslersämbetets erfarenheter av utvärdering
av konstnärliga utbildningar
I detta avsnitt redovisar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) de samlade erfarenheterna av
de genomförda utvärderingarna av konstnärliga examina. Varje bedömargrupp har också
i inledningen till sina respektive yttranden reflekterat över sina erfarenheter av utvärderingsprocessen.
I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem har utbildningar som leder till
konstnärliga examina utvärderats under 2013-2014. Utvärderingen har delats upp i fyra
projekt: musik, scenisk gestaltning, fri konst samt konsthantverk och design. I nedanstående tabell visas hur många examina som granskats i respektive projekt. Totalt har 55
konstnärliga examina granskats.
Konstnärlig
Konstnärlig
kandidatexamen magisterexamen
4
Musik
8
2
Scenisk gestaltning
6
Fri konst
13
Konsthantverk och design
31
2
Total

Konstnärlig
masterexamen
4
4
6
8
22

Totalt
8
14
12
21
55

Förarbete och pilotstudier
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverket) system för kvalitetsutvärdering
syftar i första hand till att bedöma utbildningars resultat i relation till de nationella målen
som anges i examensbeskrivningarna1. Ett av bedömningsunderlagen är studenternas
självständiga arbeten på kandidatnivå, magisternivå och masternivå inom de olika
huvudområden som en högskola bedriver utbildning i.

1

Examensbeskrivningarna finns i examensordningen som utgör bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100).
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De självständiga arbetena inom konstnärliga utbildningar skiljer sig på många sätt från de
traditionella uppsatser som vanligtvis skrivs inom utbildningar som leder till generella
examina. Därför genomförde Högskoleverket under 2012 ett metodarbete i syfte att
anpassa kvalitetsutvärderingssystemet så att det bättre skulle lämpa sig för att utvärdera
konstnärliga utbildningar. I metodarbetet genomfördes pilotstudier inom fri konst och
scenisk gestaltning. Pilotstudierna genomfördes i samarbete med representanter från de
konstnärliga utbildningarna. Resultaten från pilotstudierna presenterades på ett
remissmöte med lärosätesrepresentanter i december 2012.
Erfarenheterna av pilotstudierna visade i korthet att







hela eller delar av de nationella målen gick att granska i de självständiga
arbetena.
nivån för bristande och hög måluppfyllelse alltid kunde bedömas i de självständiga arbetena men att bedömare med rätt specialkompetens var nödvändiga för att
kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse.
Underlagen för de självständiga arbetena (bestående av en gestaltande och en
skriftlig del) räckte inte alltid för att göra ”kartan” komplett. Man föreslog därför
att läsanvisningar/bildtexter skulle bifogas arbetena.
kvaliteten på dokumentationen av de gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig men underlagen måste begränsas så att det var hanterbart för bedömarna att granska de självständiga arbetena.

Erfarenheter av de genomförda utvärderingarna
De valda målen
Under våren 2013 rekryterade Universitetskanslersämbetet bedömargrupperna för de fyra
konstnärliga utvärderingarna. I augusti 2013 samlade UKÄ de fyra ordförandena för dessa projekt för att diskutera de kommande utvärderingarna. I varje utvärdering gör alltid
bedömarna ett urval av mål i examensbeskrivningarna som utbildningarna sedan bedöms
i förhållande till. UKÄ föreslog att samma mål skulle väljas för de fyra konstnärliga utvärderingarna. Detta skulle framförallt underlätta för de lärosäten som skulle utvärderas
inom flera konstnärliga projekt. Förslaget diskuterades och man fann det lämpligt att göra
på det sättet. De mål som valdes var samma mål som man valt att arbeta med i
pilotstudierna.
Därefter träffades respektive bedömargrupp som konkretiserade de valda målen i bedömningsgrunder som de sedan använde i sina bedömningar av de självständiga arbetena och
övriga underlag.
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Bedömarna i samtliga utvärderingar har kunnat konstatera att vissa kunskaper och förmågor inte går att bedöma i de gestaltande delarna, däremot går detta ofta att bedöma i de
skriftligt delarna av de självständiga arbetena. Detta gäller särskilt kunskap om huvudområdets grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, kritisk reflektion och
bedömning av etiska och samhälleliga aspekter. Flera av dessa delmål relaterar snarare
till det sammanhang arbetet finns i än till arbetet i sig självt. Målen är relativt nya, och
bedömarna anser att det är viktigt att diskussionen fortsätter om vad målen innebär för de
olika konstarterna och hur de på ett konstruktivt sätt kan integreras med gestaltningsmässiga frågor i utbildningen.
Liksom i pilotstudierna visade det sig att vissa delmål, och i några fall hela mål, inte har
varit relevanta att bedöma i en del av de självständiga arbetena och då har bedömarna
avstått från att göra en bedömning av detta i det självständiga arbetet. Självvärdering och
intervjuer har varit viktiga underlag för att bedöma alla delar av målen.

Nivå för måluppfyllelse
Erfarenheterna från pilotstudierna visade, som påpekats tidigare, att det krävs bedömare
med rätt specialkunskaper för att kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse i de
självständiga arbetena. För att försäkra oss om att rätt kompetens fanns i bedömargrupperna fick respektive bedömare ange vilka inriktningar de ansåg sig ha kompetens att
bedöma. De fick också specificera vilken kompetens som saknades i bedömargruppen.
UKÄ rekryterade därför ett stort antal expertbedömare som kompletterade bedömargrupperna i arbetet med att granska de självständiga arbetena. Antalet bedömare i respektive
projekt redovisas i nedanstående tabell.

Musik
Scenisk gestaltning
Fri konst
Konsthantverk och design

antal bedömare som bedömt
självständiga arbeten
10
18
9
19

Läsanvisning/kompletterande information till de självständiga arbetena
I samband med pilotstudierna kunde konstateras att underlagen för de självständiga arbetena (den gestaltande och den skriftliga delen) inte alltid räckte för att göra ”kartan” komplett. I båda pilotstudierna föreslogs därför att läsanvisningar/bildtexter skulle komplettera underlagen. En sådan läsanvisning skulle fyllas i av lärosätena för varje självständigt
arbete som skulle granskas och informationen skulle ge bedömarna en tydligare bild av
vad som hade examinerats, på vilket sätt dokumentationen hade gjorts, vilka som deltagit,
gestaltningens format, utställningskarta etc. Ett förslag till utformning av en sådan
läsanvisning togs fram och detta förslag mottogs väl på remissmötet med lärosätena i
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december 2012. Bedömargrupperna för var och en av de konstnärliga utvärderingarna
bearbetade det förslag som hade tagits fram för att bättre passa respektive utvärdering.
Läsanvisningen har i de flesta fall (det var frivilligt) fyllts i av lärosätena för varje
självständigt arbete. De bedömargrupper som ansett sig ha mest nytta av läsanvisningen
var just de för fri konst och scenisk gestaltning. De tyckte att den information som gavs i
läsanvisningarna var nödvändig för att få en förståelse för de arbeten som de har haft att
bedöma. Bedömarna i utvärderingarna av musik och konsthantverk och design tyckte
dock inte att informationen tillfört eller underlättat bedömningen nämnvärt.

Dokumentation
I pilotstudierna kunde bedömarna konstatera att kvaliteten på dokumentationen av de
gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig och att underlagen också
måste begränsas så att det är hanterbart för bedömarna att granska de självständiga
arbetena.
För bedömningen av de konstnärliga utbildningarna gäller särskilt att konstnärliga självständiga arbeten i olika former inte kan bedömas direkt utan representeras genom dokumentation. Bedömarna har varit medvetna om att kvaliteten på dokumentationen varierat
mellan utbildningarna och har beaktat detta under hela bedömningsprocessen.
Vad bedömarna har tyckt varit anmärkningsvärt är att man på lärosätena inte har utvecklat bättre kompetens för att dokumentera studenternas självständiga arbeten vilket medfört att dokumentationen varit av varierande kvalitet. UKÄ kan konstatera att dokumentationen av självständiga arbeten generellt behöver förbättras. Det är en viktig del av
utbildningarnas verksamhet att systematiskt dokumentera vad studenterna gör och vad
utbildningarna leder till. Det borde även vara ett viktigt verktyg i det interna arbetet med
att långsiktigt kvalitetsutveckla de respektive utbildningarna. Det är också angeläget att
stödja studenternas i att välja de dokumentationsformer som är mest lämpliga för den
aktuella konstformen och att utveckla kompetensen inom det området.

Självvärdering
Bedömarna upplevde att självvärderingarna var viktiga för att ge en god helhetsbild av
utbildningarna. Men självvärderingarna var ofta svårlästa och hade ett stort fokus på att
argumentera för att hög måluppfyllelse nås, eftersom detta är vad som efterfrågas i självvärderingsmallen. Problemet var att det ofta resulterade i beskrivningar med påfallande
lite självkritik och en brist på problematiserande resonemang. Det hade underlättat om
självvärderingarna hade avslutats med en SWOT-analys. Trots detta har bedömarna kunnat konstatera när de gått igenom alla underlagen att det man har sett i de självständiga
arbetena i allt väsentligt har bekräftats av det som framkommit i självvärdering och
intervjuer.
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Utvecklingen inom det konstnärliga området sedan utvärderingen
2006/07
Sju år kan tyckas vara en kort tidshorisont men vi kan konstatera att mycket har hänt och
att utvecklingen har gått mycket snabbare än många hade kunnat tro. Nedan listar vi
några avgörande händelser:

2



Examensordningen för de nya konstnärliga examina upp till forskarnivå trädde
ikraft år 2007 varför samtliga 14 lärosäten som erbjöd konstnärliga utbildningar
fick prövas för grundnivå och avancerad nivå i anslutning till utvärderingen. 2



Växjö universitet bildade tillsammans med Högskolan i Kalmar Linnéuniversitet
2010 och Stockholms dramatiska högskola bildades genom en sammanslagning
av Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan i Stockholm 2011. Sammanslagningarna verkade först leda till att totalt färre lärosäten skulle erbjuda konstnärliga utbildningar. Men därefter, under perioden våren 2012 till våren 2014 erhöll
Örebro universitet, Ersta Sköndal högskola och Mälardalens högskola tillstånd
för konstnärlig kandidatexamen.



Lunds universitet och Göteborgs universitet prövades och fick generellt tillstånd
för konstnärlig examen på forskarnivå (utan begränsning till vissa områden) i
februari 2010, vilket var en förutsättning för att regeringen skulle avsätta resurser
för en nationell Konstnärlig forskarskola för perioden 2010-2014 med Lunds
universitet som huvudman. Men möjlighet att genomgår en konstnärlig forskarutbildning har funnits vid dessa lärosäten tidigare än så. Vid Göteborgs universitet bildades konstnärlig fakultet år 2000 och ett antal konstnärliga forskarutbildningsämnen inrättades inom ramen för universitetets generella examenstillstånd för filosofie doktorsexamen.3Samma år inrättades konstnärlig forskarutbildning inom den humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. De första
konstnärliga doktorsexamina avlades där i fri konst (2006) och i musik (2008).



Förutom dessa två lärosäten har sedan 2012 även Högskolan i Borås tillstånd att
utfärda konstnärliga examina på forskarnivå inom området textil och mode.

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Danshögskolan, Dramatiska institutet, Konstfack,
Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm,
Teaterhögskolan i Stockholm
3
Vid universitetet fanns denna möjlighet för musikerna mycket tidigare vid musikvetenskapliga institutionen. De första avhandlingarna med inriktning Konstnärlig gestaltande forskning examinerades år
1991.
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4



Under innevarande läsår är 33 doktorander inskrivna i den Konstnärliga forskarskolan. I januari 2014 ägde ytterligare en sammanslagning rum då Stockholms
konstnärliga högskola bildades av Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolan i Stockholm. De tre ingående högskolorna
utgör autonoma enheter men har en gemensam enhet för förvaltning, forskning
och forskarutbildning. Där pågår för tillfället rekrytering av tio doktorander som
kommer att antas vid Lunds universitet och knytas till Konstnärliga forskarskolan. Doktoranderna antas inom koreografi, medier, opera, scen och, i samarbete
med Kungl. Konsthögskolan, inom fri konst. Därmed kommer Lunds universitet
att ha 18 doktorander inom det konstnärliga fältet. Göteborgs universitet har för
närvarande 43 doktorander inom det konstnärliga fältet, varav 12 av dessa avser
att ta ut en konstnärlig doktorsexamen medan resten avser att ta ut en filosofie
doktorsexamen.4 Konstnärlig forskarutbildning i design kan bedrivas även inom
den så kallade Designfakulteten, ett nationellt centrum för designforskning
förlagd vid Kungl. Tekniska högskolan inom vilken totalt 12 lärosäten deltar.
Andra, mångdisciplinära projekt bedrivs i samarbete med till exempel Kungl.
Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Även internationella samarbeten
förekommer, bland annat med Konstuniversitetet i Helsingfors (tidigare
Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) samt Centrum för
praktisk kunskap vid Universitetet i Nordland (tidigare Högskolan i Bodö)5.



Hittills har bortåt 60 disputationer ägt rum inom det konstnärliga fältet i Sverige,
de flesta i Göteborg (45). Men det var först 2013 som begreppet konstnärligt
utvecklingsararbete ersattes av begreppet konstnärlig forskning i högskolelagens
portalparagraf6. Visserligen är begreppet konstnärligt utvecklingsarbete fortfarande levande men det är den konstnärliga forskningen som är på frammarsch,
särskilt i Finland, Norge och Sverige. En stor betydelse för denna utveckling har
det europeiska samarbetet inom ELIA7, SAR8 och andra europeiska organisationer för olika konstarter haft, liksom framväxten av peer granskade publikationsfora som Journal for Artistic Research, Artistic research archives, Nordic journal
of Art and research.

Möjlighet att få en filosofiedoktorsexamen för de som genomgår konstnärlig forskarutbildning finns
alltså kvar efter 2010 parallellt med konstnärlig doktorsexamen.
5
Länk till aktuell förteckning över disputationer inom det konstnärliga området från och med 2006
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=3363
6
1 kap. 2§ högskolelagen (2013:119)
7
European League of Institutions in Art education, www.elia-artschools.org, för forskning se
ELIA/SHARE
8
Society for Artistic Research, www.societyforartisticresearch.org
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Vi kan alltså konstatera att under dessa sju år har det hänt mycket inom det konstnärliga
området. De konstnärliga utbildningarna har utvecklats och den konstnärliga forskningens omfattning har vuxit markant i Sverige och det finns en stark potential för att
detta område ska utvecklas än mer.

Jana Hejzlar

Lisa Jämtsved Lundmark

Projektledare för utvärderingen av fri konst
och utvärderingen av scenisk gestaltning

Projektledare för utvärderingen av musik
och utvärderingen av konsthantverk och
design
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Bedömargruppens yttrande över nationell
kvalitetsutvärdering 2014 av fri konst
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som
leder till kandidat- och masterexamen i fri konst, foto och konst. För varje granskad
utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål.
Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se
bilaga 1.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen ingick följande ledamöter:







Jan Kaila (ordförande, ämnesexpert), Konstuniversitet i Helsingfors
Paula Crabtree (ämnesexpert), Konsthögskolan i Bergen
Markus Degerman (ämnesexpert), Universitetet i Tromsö
Sanne Kofod Olsen (ämnesexpert), Museet för samtidskonst i Roskilde
Matts Leiderstam (ämnesexpert), Lunds universitet
Gustaf Londré (studeranderepresentant), Kungl. Konsthögskolan

För läsning och bedömning av självständiga arbeten har också som ämnesexperter
anlitats:





Hans Hedberg, Göteborgs universitet
Eberhard Höll, Kungl. Konsthögskolan
Gunnel Pettersson, Malmö högskola
Jan Kenneth Weckman, tidigare verksam vid Aalto universitet i Helsingfors

Se bilaga 2 bedömargruppens och de anlitade ämnesexperternas jävsförhållanden.

Bedömargruppens arbete
Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar
I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: ”beakta de krav på högre
utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8–9 §§ högskolelagen och vidare göras så att det
säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart
samt användbarhet på arbetsmarknaden” (Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering 2011–2014, rapport 2012:15R, Högskoleverket).
De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de
utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka
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examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet
den 2013-10-23, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3.
De läsanvisningar som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de
självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen
inom utvalda examensmål. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av
bedömningsgrunderna.

Bedömningsprocessen
Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga
arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter
(studentintervjuer). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar.
Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet.
Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De
underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6.
Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade
omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014,
rapport 2012:15R, Högskoleverket.
Bedömning av de självständiga arbetena och studentintervjuerna har utgjort underlag för
frågor vid lärosätesintervjuerna. Lärosätesintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar
på oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena eller självvärderingarna.
Lärarresursen har kommenterats i enstaka fall i bedömargruppens yttrande där det har
varit relevant för att motivera måluppfyllelse för något av målen.

Erfarenheterna av bedömningsprocessen
I detta avsnitt redogör vi för våra erfarenheter av bedömningsarbetet inom ramen för det
nuvarande utvärderingssystemet och lyfter fram några iakttagelser som kan förbättra
processen.
Examensmålen
De nationella examensmålen som trädde i kraft 2008, är framtagna i dialog med lärosätena men utan tanke på att de förstnämnda ska styra utfall vid kommande nationella kvalitetsutvärderingar. Kanske bör examensmål ses över utifrån hur detta har fungerat när den
nuvarande utvärderingscykeln avslutas. För vår del har vi brottats med frågan: Ska alla
valda mål, som ofta innehåller ett antal delmål, kunna utläsas av ett konstverk? Stundtals
har det varit implicit. Detta problem skulle kunna undvikas om det fanns en etablerad
undervisningskultur där kontext och metodbeskrivningar, vare sig skriftliga eller gestaltande, problematiserade verket och var en del av examensarbetet. I kommande utvärderingar av det konstnärliga området skulle vi därför önska att ett något större fokus läggs
på processer. En utvärdering av processer bör genomföras så att det inte enbart handlar
om en kontroll av utbildningsplaner och kursupplägg, då det i slutändan för de
utexaminerade konstnärerna trots allt framför allt handlar om hur bra verk de skapar.
Dokumentationen av det gestaltande arbetet
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Dokumentationen av examensarbetena var kvalitetsmässigt mycket varierande. Här krävs
att det etableras en kultur med målet att dokumentationen ska kunna förstås av alla som
har intresse för ämnet. De läsanvisningar som lärosätena lämnade in var i många fall till
stor hjälp, men inte alltid. Det fanns olika problem, allt från att en installation dokumenterades med endast ett par stillbilder till att det självständiga arbetet inlämnades i form av
en video utan information om videon var själva examensarbetet eller en dokumentation
av examensarbetet. I några fall utfördes dokumentationen av en professionell fotograf
som tog bilder av den typen som tas när pressen vill ha en eller två fotografier. För att det
gestaltande ska kunna bedömas bör dokumentationen vara betydligt mer omfattande.
Vissa arbeten, som vi bedömde, var uppenbarligen inte fullständiga examensarbeten. Att
sättet att lägga upp och presentera examensarbetena varierar är i och för sig positivt men
detta skulle med fördel presenteras utförligare i självvärderingarna. Möjligheten att
rättvist bedöma det gestaltande inklusive de rumsliga aspekterna påverkades av och
ökade om studenterna genomförde en separat utställning.
Reflektionen över det egna konstnärskapet
Vi kan konstatera att det här förekommer en stor variation i hur man tar sig an målet. I
flera fall ingår reflektionen i andra kurser än i själva examensarbetet. I några fall sker den
i kurser som pågår innan utställningen presenterats och resulterar i dagböcker som inte
alls relaterar till det gestaltande examensarbetet. I andra fall sker reflektionen muntligt i
samband med att konstverket presenteras och examineras utan att det dokumenteras. Men
det fanns även bra exempel i bedömningsmaterialet då en reflektion över det egna och
andras konstnärskap var väl synlig i det gestaltande och/eller i det skriftliga underlaget.
Det har länge funnits ett problem med att det icke-verbala har utgjort normen inom konstområdet. Nu förekommer många olika sätt att ta sig an det skriftliga. Vi har läst så väl
välformulerade texter med goda beskrivningar av studentens konstnärliga praktik och
referenser som processdagböcker i vilka det saknas distans. Det subjektiva bör kompletteras med en analytisk del för att kunna vara till nytta för andra och bidra därmed till kunskapsuppbyggnaden. Den relativt nya satsningen på konstnärlig forskarutbildning och
den pågående och växande konstnärliga forskningen bidrar till att förändra detta synsätt.
Självvärderingar och intervjuer
Självvärderingarna, i vilka varje mål skulle kommenteras enligt UKÄ:s anvisningar, var
alltför okritiska. Vi har saknat en SWOT-analys i denna utvärdering. Vissa självvärderingar gav intryck av att ha skrivits av en utbildningsansvarig eller administratör – medan
andra verkade ha växt fram under en process där stora delar av lärarkåren engagerats.
Men det är svårt att argumentera för att man vet att studenterna uppnår målen, vilket helst
bör synas i examensarbetet, när man i undervisningen och handledningen lägger tyngdpunkten på de processer som studenten genomgår. Intervjuerna som tillförde en hel del
värdefull information kunde ha varit längre. Det är viktigt att ha gott om tid att ställa
följdfrågor som ger en bättre bild av miljön och processer som driver fram utbildningen. I
några fall har informationen som kom fram i självvärderingen och under intervjuerna
resulterat i att vi kom att ändra bedömningen av enstaka mål efter det att vi förstod hur
vissa lärosäten lyckas uppnå väsentlig progression mellan grundnivå och avancerad nivå.
Slutsats
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Trots att det har varit en stor utmaning kan vi konstatera att bedömningsarbetet har
fungerat bättre än väntat, särskilt när det gällde att bedöma hög eller bristande
måluppfyllelse. Eftersom vi alla är vana att vara minst två när vi bedömer eller examinerar har vi kanske varit lite väl försiktiga att dela ut de högsta betygen, väl medvetna om
inslag av subjektivitet. Vid tillämpning av en tregradig skala blir spannet för hög måluppfyllelse alltför stort. Möjligen bör framöver flera grader övervägas. Gällande fokus på
examensmålen och examensarbetets tyngd i den samlade bedömningen kan i längden
innebära att man inför allt fler kritikmoment inför själva utställningen vilket kan hindra
spontanitet. Detta skulle inte främja utbildningarna inom det konstnärliga området. Å
andra sidan har vi sett utbildningar som genom betoning av studentens eget konstnärliga
arbete i kombination med relativ stor valfrihet beträffande både kurser och handledare
uppnår mycket hög måluppfyllelse i de självständiga arbetena.
Vi vill till sist framföra att UKÄ på ett föredömligt sätt har tagit vår konstnärliga sakkunskap på allvar. Det är något som utvärderingsmyndigheterna i andra nordiska länder
borde ta lärdom av.
För bedömargruppen
Jan Kaila
Ordförande
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Bilaga 1
Bedömargruppens motiveringar
Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Fotografi - konstnärlig kandidat

A-2013-103134

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse såväl
avseende områdets praktiska och teoretiska grund som metodkunskaper och fördjupning inom
området. Flera arbeten visar också på mycket hög måluppfyllelse i dessa avseenden.
Självvärderingen visar att lärosätet säkrar hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskaper om
området som krävs för att nå hög måluppfyllelse. Studenterna får undervisning, övar och examineras i
områdets praktiska och teoretiska grund i ett brett utbud av teori-, metod- och topikkurser.
Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelse är hög. Utbildningen verkar ge en god bas för
praktisk och teoretisk förståelse av fotografi.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att kommunicera,
tolka och gestalta genom sin konst. De visar även förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga förhållningssätt. Flera arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse i båda dessa
avseenden.
Av självvärderingen och intervjuerna framgår att studenterna tränas i kritisk reflektion. Inom
programmet erbjuds ett antal så kallade kritikklasskurser. Inom dessa förs djupa och spännande
diskussioner som lägger en god grund för studenternas förståelse för konstnärlig forskning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ett övertygande sätt att alla studenter har
förmåga att självständigt skapa originella arbeten och lösa gestaltningsmässiga problem.
I självvärderingen beskrivs väl hur studenterna tränas i att självständigt genomföra sina uppgifter
inom givna tidsramar och hur detta följs upp inom återkommande kurser till exempel inom
Självständigt arbete som inkluderar workshops med givna tidsramar. Studenterna ges samtidigt
tillräckligt med tid till självständigt gestaltande. Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är
hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, med ett undantag har förmåga att
inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga
aspekter. Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter
kunde inte bedömas i två fall. I de bedömda arbetena var måluppfyllelsen överlag hög med ett
undantag.
Emellertid visar självvärderingen och intervjuerna på ett övertygande sätt hur etiska och samhälleliga
frågor adresseras och följs upp i specifika kurser, under handledningen samt med hjälp av de så
kallade reflekterande arbetsböckerna. Det framgår dessutom tydligt att samhälleliga och etiska
aspekter är väl integrerade i utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.

6(57)

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-549-13

Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Fotografi - konstnärlig master

A-2013-103135

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har bred kunskap och några även
mycket bred kunskap inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund. Så gott som samtliga studenter visar dessutom avsevärt fördjupade kunskaper
inom delar av området. De visar också fördjupad insikt och i några fall väsentligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Självvärderingen visar att utbildningen säkrar en hög kunskapsnivå. Kursprogrammet säkrar en god
progression såväl avseende de teoretiska som de konstnärligt praktiska kunskaperna. Intervjuerna
bekräftade intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna är förtrogna med metod och processer
för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Några av dem visar mycket hög
måluppfyllelse i detta avseende.
Av självvärderingen framgår hur studenterna redan från första terminen inom kursen Fotografiindividuell konstnärligt arbete 1 tränas i att utveckla metoder och processer samt hantera komplexa
företeelser genom sin konstnärliga praktik. De individuella arbetena följs av kritikklasser och i
individuell handledning under hela utbildningen för att garantera progression.
Intervjuerna bekräftade bilden av en hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att självständigt och kreativt
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen. De visar även förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt förmåga att kritiskt reflektera över sitt
eget och andras konstnärliga förhållningssätt. I flera arbeten visar studenterna mycket hög
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måluppfyllelse i alla dessa avseenden.
Självvärderingen visar och intervjuerna bekräftar att träning i kritisk reflektion är en viktig del av
utbildningen. Individuella projektbeskrivningar som formuleras om under arbetets gång, samt i kursen
Introduktion till akademiskt skrivande skapas förutsättningar för hög måluppfyllelse. I kritikklasserna
förs djupa och spännande diskussioner som lägger en grund för kommande konstnärlig forskning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: I de självständiga arbetena visar studenterna att de har förmåga att självständigt skapa
originella arbeten samt lösa rumsliga och andra problem när det gäller gestaltningen. Några når även
mycket hög uppfyllelse. I de få fall det kunde bedömas visar studenterna också förmåga att planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
I självvärderingen beskrivs tydligt hur studenterna tränas i att självständigt genomföra sina uppgifter
inom givna tidsramar och hur detta följs upp genom att samtliga kurser innehåller deadline för såväl
inlämning av verk och texter som för slutseminarium. Intervjuerna förstärkte intrycket att
måluppfyllelsen är hög eftersom studenterna ges tillräckligt med tid till självständigt gestaltande.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: De självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse. Studenterna visar i
hälften av arbetena betydande förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga
aspekter. De visar även förmåga och i enstaka arbeten betydande förmåga att göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter.
Självvärderingen och intervjuerna visar på ett övertygande sätt hur dessa frågor adresseras och följs
upp till exempel inom Examenskurs 1. Det framgår dessutom tydligt att samhälleliga och etiska
aspekter är väl integrerade i utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund med enstaka undantag. De visar överlag även kunskap och erfarenhet
av metod och processer. Däremot visar flera arbeten på brister avseende fördjupning inom
huvudområdet.
Självvärderingen och intervjuerna visar att programmet innehåller relativt mycket teoriundervisning
och träning i skriftlig framställning. Studenterna tycks i stor utsträckning arbeta självständigt i sina
verkstäder utan att i samma grad som inom teorikurserna utsättas för dialog och kritik. Detta kan
förklara vissa svagheter i den konstnärligt praktiska grunden och därmed även fördjupningen inom
området.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Bristande
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att flertalet studenter har förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll men alltför många studenter visar på bristande
måluppfyllelse avseende dessa förmågor. De har, med något undantag, förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet.
Självvärderingen och intervjuerna visar att den teoretiska utbildningen är i fokus. Man kan också
konstatera att undervisningen inom detta fällt bedrivs av väl kvalificerade tillsvidareanställda lärare.
Undervisning i konstnärlig praxis är begränsad till samtalen i ateljén, gruppdiskussion samt en skriftlig
reflektion över det egna arbetet. Lärarna som undervisar i konstnärlig praxis är ofta anställda för
kortare perioder, vilket tycks påverka kontinuiteten i undervisningen och därmed fokus på den
enskilde studentens konstnärliga utveckling negativt.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett undantag att studenterna har förmåga att
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inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. I de få fall det kunde
bedömas visar studenterna även förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
Självvärderingen hänvisar till en detaljerad studieordning med examinationer och krav på att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar i samband med utställningen. Denna förmåga som är
avgörande i konstvärlden tränas kontinuerligt även inom andra moment som till exempel
Vinterpresentationerna. Presentationerna görs inför en grupp som inkluderar en extern opponent och
i examensutställningen deltar en kurator.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att göra bedömningar
med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter. I de fall det kunde bedömas utifrån underlaget visar
studenterna även förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska
aspekter.
I självvärderingen beskrivs hur de studerande tränas att skriftligt reflektera över sin konstnärliga
gestaltning och hur det följs upp, vilket även intervjuerna bekräftade. Av självvärderingen framgår
också att förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter tränas och
examineras delkurserna Konstnärlig orientering 1 och 2.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Bristande kvalitet:
Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet
visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för
utbildningen
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.
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Göteborgs universitet

Fri konst - konstnärlig master

A-2013-103140

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: En majoritet av studenterna i urvalet visar mycket hög måluppfyllelse avseende väsentlig
fördjupning inom området. Flera arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse också avseende brett
kunnande och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Inget arbete visar brister i
något av dessa avseenden.
Självvärderingen och intervjuerna visar att utbildningen på masternivå har ett tydligt fokus på den
konstnärliga praxisen samtidigt som den pågående konstnärliga forskningen vid fakulteten och
doktorandernas medverkan i undervisningen lämnar tydliga avtryck i utbildningen då samtliga
studenter i urvalet når minst hög måluppfyllelse avseende fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. Masterutbildningens upplägg och fokus på studenternas konstnärskap leder till
avsevärt fördjupade kunskaper inom delar av området och visar därmed på en tydlig progression
mellan utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Framför allt baseras detta på att
bedömningen av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupning och att man i
självvärderingen och intervjuerna på ett övertygande sätt visar hur detta även säkras i övriga kurser.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Samtliga studenter i urvalet visar förtrogenhet med metod och processer för att hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området. Hälften av arbetena visar på
mycket hög måluppfyllelse. Det framgår tydligt att här finns synergi mellan det praktiskt baserade
konstnärliga arbetet och de skriftliga teoribaserade reflektionerna.
I självvärveringen redogörs för hur måluppfyllelsen säkras genom bland annat att lärare och externa
medverkande redogör i seminariet Defining Praktice för de metoder och processer de använder som
konstnärer och hur dessa bidrar till deras konstnärliga praktik. Examination sker genom aktivt
deltagande och därefter ska studenterna förankra dessa teman i deras egna arbeten med texter inom
kursen Eget arbete 1. I delkursen Utställningspraktik övas studenterna i praktisk utställningsmetod
och i att använda curatorers metoder för att sedan planera och genomföra det gestaltande arbete
som ska ingå i en grupputställning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
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formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att självständigt och
kreativt formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen samt förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla originella uttryckssätt i välartikulerade projekt. Studenterna är väl
utrustade när det gäller att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
Flera studenter visar på mycket hög måluppfyllelse för alla delar av målet.
Av självvärderingen framgår att utveckling, progression och originalitet är i fokus för det gestaltande
arbete som visas i en separat utställning. Studenterna tränas kontinuerligt i att reflektera och framföra
kritik. Intervjuerna bekräftade bilden av en hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på att studenterna har förmåga att skapa
originella verk och därmed förverkliga egna idéer samt att självständigt identifiera, formulera och lösa
gestaltningsmässiga och rumsliga problem. I de få arbeten där det bedömdes visar de även förmåga
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar.
Av självvärderingen och intervjuerna framgår tydligt att de studerande under hela utbildningen
förbereds för och uppmuntras till att utveckla sitt personliga utryck och förverkliga sina konstnärliga
idéer. Programmet har ett tydligt upplägg som inte minst resulterar i att förmåga att genomföra de
konstnärliga projekten inom givna tidsramar utgör en självklar del i studenternas praxis.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att göra bedömningar
med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter. I de arbeten där det kunde bedömas visar
studenterna även förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter.
I självvärderingen beskrivs hur studenterna under handledning tränas att göra samhälleliga och etiska
bedömningar och hur det följs upp inom till exempel Individuellt projektarbete 5 där reflektion över
estetiska, etiska och sociala aspekter är kursens lärandemål. Intervjuerna bekräftar intrycket att
måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

-

visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området

För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Konstfack
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Konstfack

Konst - konstnärlig kandidat

A-2013-103144

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna överlag har kunskap och i många
fall god kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund. Så gott som samtliga studenter uppnår
även hög och i enstaka fall mycket hög måluppfyllelse avseende metodkunskaper och fördjupning
inom området.
Självvärderingen visar att kunskaper om områdets teoretiska grund främst säkras i de obligatoriska
kurserna som ges i konst-, design- och konsthantverkshistoria. Intervjuerna förstärkte intrycket att
måluppfyllelse är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, utom i ett fall, har förmåga att
kommunicera, tolka och gestalta genom sina konstnärliga projekt. De visar också förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen.
I nästan hälften av arbetena visar de mycket hög måluppfyllelse i detta avseende.
Självvärderingen visar att träning i kritisk reflektion är en central del av utbildningen. I
självvärderingen finns en övertygande genomgång hur detta tränas till exempel inom kurserna
Individuellt konstnärligt arbete 1, 2 och 3 och i alla kurser som rör konstnärligt arbete, i
handledningen av examensarbetena samt i genomgångar i samband med projektredovisningar och
utställningar vilket även intervjuerna bekräftade.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ett övertygande sätt att studenterna överlag
har förmåga att självständigt skapa originella arbeten, lösa rumsliga och andra problem när det gäller
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den konstnärliga gestaltningen. Några arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse och något på
brister i detta avseende.
I självvärderingen visar lärosätet hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna
tidsramar och hur det följs upp. I de flesta kurser ingår momentet att förhålla sig till en noggrann
tidsplanering samt en slutpunkt i form av en publik presentation och examination. Intervjuerna
förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga, och i några fall god
förmåga, att självständigt skapa, förverkliga, gestalta och göra bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter även om enstaka brister förekommer. I de fall det kunde bedömas visar de
även förmåga, att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska
aspekter. Detta har dock inte kunnat bedömas i alla arbeten.
Emellertid visar självvärderingen och intervjuerna att båda dessa aspekter adresseras i
undervisningen. Framförallt tas det upp i obligatoriska kurser som rör konstnärens yrkesvillkor och
inom Fördjupningsprojekt 1, i enskild handledning samt i gruppkritik.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Konstfack

Konst - konstnärlig master

A-2013-103145

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna överlag har en bred kunskap inom
huvudområdet för utbildningen, inbegripet områdets praktiska och teoretiska grund. Överlag har de
också tillgodogjort sig väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området. Några arbeten visar
på mycket hög måluppfyllelse i detta avseende. När det gäller fördjupad insikt kring konstnärlig
forsknings- och utvecklingsarbete visar de flesta hög måluppfyllelse även om enstaka brister
förekommer. Tre arbeten har inte kunnat bedömas på grund av bristande dokumentation.
Av självvärderingen framgår att flera av lärosätets professorer och lärare är disputerade och att de
ger två obligatoriska forskningsförberedande kurser som rör forskningsfrågeställningar respektive
reflekterat skrivande. Därmed visar lärosätet att de adresserar aktuella forskningsfrågor i
undervisningen. Intervjuerna förstärkte intrycket att studenterna får insikt i aktuellt konstnärlig
forsknings- och utvecklingsarbete.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse, och i
ett par fall mycket hög måluppfyllelse, när det gäller förtrogenhet med metod och processer för och
förmåga att hantera komplexa situationer, frågeställningar och processer, såväl som att tillgodogöra
sig breda kunskaper avseende konstnärliga metoder och tekniker. Tre arbeten har dock inte kunnat
bedömas på grund av bristande dokumentation. Självvärdering och intervjuerna bekräftade intrycket
att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att självständigt och
kreativt gestaltata en konst som är nyskapande och som bidrar till kunskapsutvecklingen inom
området även om enstaka svagheter förekommer i urvalet. De visar också förmåga att lösa
konstnärligt avancerade problem samt att utveckla nyskapande gestaltningar. Dessutom har de i
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samtliga fall där det kunde bedömas visat att de kan beskriva konstnärligt tänkande och kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga praktiker. Av de tre arbeten som inte kan bedömas
på grund av brister i dokumentationen har ett kunnat bedömas utifrån den skriftliga reflektionen för
delar av detta mål.
Självvärderingen och intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är hög. Av självvärderingen
framgår verkstädernas betydelse för de enskilda studenternas utveckling att hantera mer avancerade
problem och att utveckla nya och egna uttrycksätt. I båda programmen: Konst i offentligheten och
Textil i det utvidgade fältet, ges fördjupningskurser i särskilda tekniker och i tekniska processer.
Verkstäderna bedriver även egen materialforskning och teknikutveckling som kommer studenterna till
del. Dessutom erbjuds enskild handledning från lärarna i verkstäderna – en undervisning och kritik
som är anpassad till de enskilda examensprojektens behov.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att utveckla egna
konstnärliga praktiker och förverkliga sina idéer. De visar också att de kan lösa, identifiera och
formulera gestaltningsmässiga problem i sina konstprojekt. Tre arbeten har inte kunnat bedömas på
grund av brister i dokumentationen.
Av självvärderingen framgår hur studenterna tränas i att genomföra sina konstnärliga
projekt/utställningar och textarbeten inom givna tidsramar och hur detta följs upp. Såväl inom Konst i
offentligheten som i Textil i det utvidgade rummet, avslutas de flesta kurser med projektredovisningar
eller med en utställning. Konstnärlig utställningspraktik sker oftast inom hårt definierade tidsperioder.
Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att göra relevanta
bedömningar avseende såväl konstnärliga som samhälleliga och etiska aspekter. Tre arbeten har inte
kunnat bedömas på grund av bristande dokumentation.
Självvärderingen visar att lärosätet arbetar med att öva upp studenternas förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till samhälleliga och estiska aspekter. I kurserna Art in the Public Realm,
Storytelling and Patterns och i den valbara kursen Space, City Cultures adresseras dessa frågor.
Eftersom studenterna i båda programmens inriktningar övar i att arbeta i det offentliga rummet så
behandlas dessa aspekter i ett flertal av lärosätets kurser. Av självvärderingen framgår också
institutionens ansvar att se till att studenten är medveten om examensprojektens eventuella juridiska
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och samhälleliga konsekvenser. Intervjuerna bekräftade att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Kungl. Konsthögskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Kungl. Konsthögskolan

Fri konst - konstnärlig kandidat

A-2013-10-3137

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om
och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap inom huvudområdet för
utbildningen inbegripet områdets praktiska och teoretiska grund. Några arbeten har dock inte bedömts på grund
av brister i dokumentationen och/eller att en reflekterande text som kan visa på tillräckliga kunskaper inom
området teoretiska grund saknas. Så gott som samtliga studenter uppnår även hög måluppfyllelse avseende
metodkunskaper såväl som fördjupning inom området. Avseende fördjupning visar något arbete dock på
bristande måluppfyllelse.
Självvärderingen visar att studenterna bör ha tillgodogjort sig kunskaper om områdets teoretiska grund. Detta
säkras främst i de kurser som ges i konstens teori och historia. Intervjuerna förstärkte intrycket att
måluppfyllelse är hög. I intervjuerna lyftes vikten av dessa kurser fram för både den teoretiska grunden och den
fördjupade kunskapen inom området.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för
utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, i de fall det kunde bedömas, att studenterna har förmåga att
kommunicera, tolka och gestalta genom sin konst. Förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen har kunnat bedömas i alltför få arbeten för att
användas i bedömningen.
Självvärderingen samt intervjuerna med såväl lärare såsom studenter visar att träning i kritisk reflektion är en
central del av utbildningen. Reflektion kring eget och andras arbete adresseras framförallt under individuell
handledning, gruppkritik i professorsklasserna och i samband med studenternas utställningar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots att studenternas förmåga till kritisk reflektion inte kunde
bedömas utifrån de självständiga arbetena.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen
självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ett övertygande sätt att studenter har förmåga att
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självständigt skapa originella arbeten samt lösa rumsliga och andra problem när det gäller gestaltningen.
Förmågan att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar kunde bedömas i hälfter av arbeten
och visade på hög måluppfyllelse.
I självvärderingen visar lärosätet hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna tidsramar och
hur detta följs upp. Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att självständigt skapa,
förverkliga, gestalta och göra bedömningar som rör konstnärliga aspekter. När det gäller samhälleliga och etiska
aspekter så har det i många fall inte kunnat bedömas i de självständiga arbetena. En anledning är att det inte
finns en reflekterande text.
Emellertid visar självvärderingen och intervjuerna att samhälleliga och etiska frågor adresseras såväl i den
individuella handledningen som under gruppkritiken i professorsklasserna och i samband med studenternas
utställningar, handledning och undervisning. Professor i konstens teori har dessutom nyligen publicerat en bok
som tar upp frågor kring konst och etik som används som kurslitteratur.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att
utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Kungl. Konsthögskolan

Fri konst - konstnärlig master

A-2013-103141

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har en bred kunskap inom
huvudområdet för utbildningen, inbegripet områdets praktiska och teoretiska grund. En stor majoritet
av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende väsentligt fördjupade kunskaper. När det
gäller fördjupad insikt kring konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete bedömdes måluppfyllelsen
som mycket hög i hälften av arbeten, dock kunde några arbeten inte utgöra underlag för bedömning i
detta avseende.
Enligt självvärderingen får studenterna insikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i
seminarier som anordnas under den årliga forskningsveckan. Ytterligare insikt om forskning
förmedlas bland annat av de undervisande doktoranderna. Intervjuerna förstärkte intrycket att minst
hög måluppfyllelsen säkras. Det upplägg högskolan valt för masterstudenterna vad gäller avvägning
mellan obligatoriska och valfria kurser, handledning och fokus på studenternas konstnärskap leder till
avsevärt fördjupade kunskaper inom delar av området och visar därmed på en tydlig progression
mellan grundnivån och avancerad nivå.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Framförallt baseras detta på att
bedömningen av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupning och att man i
självvärderingen och vid intervjuerna på ett övertygande sätt förklarar hur detta även säkras i övriga
kurser.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller förtrogenhet
och förmåga att hantera komplexa situationer, frågeställningar och processer såväl som tillgodogöra
sig breda kunskaper avseende konstnärliga metoder och tekniker. Något över en tredjedel av
arbetena bedöms visa på en mycket hög uppfyllelse.
Självvärderingen och intervjuerna förstärkte intrycket av att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
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Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Studenterna visar
på ett övertygande sätt att de har betydandeförmåga att självständigt och kreativt gestalta en konst
som är nyskapande och som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området. Samma höga grad av
måluppfyllelse visar studenterna när det gäller förmågan att lösa konstnärligt avancerade problem
och förmågan att utveckla självständiga och nyskapande gestaltningar. Dessutom kan de beskriva
konstnärligt tänkande och kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga praktiker.
I självvärderingen visar lärosätet att man har funnit en fruktbar och intressant form att arbeta med
studenterna när det gäller masteressän. Genom att öppna upp för många olika former för
språk/skrivande/reflekterande bidrar lärosätet till att utveckla ett självständigt konstnärligt tänkande
hos studenterna som bygger på områdets egna förutsättningar och speglar deras egna konstnärliga
praktiker. Intervjuerna bekräftade att måluppfyllelsen säkras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga och i flera fall
betydande förmåga att utveckla egna konstnärliga praktiker och förverkliga egna idéer. De visar
också att de kan lösa, identifiera och formulera gestaltningsmässiga problem i sin konst.
Självvärdering och intervjuer bekräftar att studenterna också har förmåga att genomföra sina
konstnärliga projekt/utställningar och textarbeten inom givna tidsramar. I både de praktiska och i de
flesta teoretiska kurserna arbetar studenterna mot en deadline – därmed tränas de att följa en
noggrann tidsplanering samt att som slutpunkt utföra publika presentationer. Av självvärderingen
framgår att det läggs stor vikt vid att träna studenterna att hålla givna tidsramar eftersom konstnärlig
utställningspraktik oftast sker inom hårt definierade tidsramar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att göra konstnärligt
relevanta bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. När det gäller förmågan att ta hänsyn
till samhälleliga och etiska aspekter visar en majoritet av arbetena på hög måluppfyllelse. Några
arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse och något på brister. Ett par arbeten har dock inte kunnat
bedömas avseende dessa aspekter.
Av självvärderingen och intervjuer framgick dock att samhälleliga och etiska aspekter tas upp under
såväl individuell handledning, gruppkritik i professorsklasserna som i samband med studenternas
utställningar. Professor i konstens teori har publicerat en bok som adresserar frågor kring konst och
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etik. Boken används som kurslitteratur inom det obligatoriska Masterseminariet i konstteori.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
-

utvecklingsarbete
visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom

huvudområdet för utbildningen
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar att studenterna har kunskap om områdets praktiska och
teoretiska grund. Det framgår dessutom med tydlighet att de har kunskap om och erfarenhet av
metod och processer. I hälften av arbetena visar studenterna mycket hög måluppfyllelse i detta
avseende. Även avseende fördjupning inom området nås hög och i flera fall mycket hög
måluppfyllelse. Inget arbete visade på brister avseende detta mål. Ett arbete var otillräckligt
dokumenterat och kunde därför endast bedömas med avseende på tidsramar (för det tredje målet)
utifrån den skriftliga reflektionen.
Självvärderingen visar och intervjuerna bekräftar att utbildningen har en pedagogisk form där
studenterna självständigt väljer kurser, projekt och handledare vilket bidrar till att utveckla det egna
ansvaret och förståelsen för den egna konstnärliga processen samt dess koppling till teori och praktik.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna har förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. För enstaka arbeten var
måluppfyllelsen mycket hög.
I självvärderingen beskrivs hur det i samtliga teoretiska och gestaltande kurser ingår moment där
studenterna tränas i att kritiskt reflektera över både sitt eget och andras konstnärskap. Även i
ateljésamtalen och i Kandidatessän ingår analys, beskrivning och kritisk reflektion, vilket också
intervjuerna bekräftade.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
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Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög på gränsen till mycket hög
måluppfyllelse. Inget arbete visade på brister. I de fall då det kunde bedömas utifrån de självständiga
arbetena visade studenterna även förmåga att lösa konstnärliga problem inom givna tidsramar.
Av självvärderingen framgår att det pedagogiska upplägget utgör en god grund för studenternas
utveckling i självständigt skapande och därmed förmåga att lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem. Detta avspeglas också i urvalet av arbeten. I självvärderingen beskrivs
hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna tidsramar och att detta bland annat
följs upp genom att de flesta kurser innehåller självständigt skapande som presenteras vid en given
tidpunkt. Intervjuerna bekräftade bilden av att måluppfyllelsen säkras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. Något arbete
visar på mycket hög måluppfyllelse i dessa avseenden.
Av självvärderingen och intervjuerna framgick hur man i undervisningen aktivt arbetar med dessa
frågeställningar inom ramen för bland annat handledarsamtal och i gruppsamtal. Intervjuerna
bekräftade intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om
och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
-

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga

problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
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A-2013-103142

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllese. Studenterna
visar brett kunnande inom området för utbildningen. De visar även väsentligt fördjupade kunskaper
och nästan hälften av dem avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Nästan
hälften av arbetena visar även på mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad insikt i forskningsoch utvecklingsarbetet samtidigt som enstaka svagheter förekommer.
Av självvärderingen framgår att lärarna har utrymme för forskning och att de inom ramen för både
undervisning och handledning både förmedlar och använder sina forskningsrön. Att studenterna har
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete framkom också tydligt under intervjuerna.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse. Endast ett
arbete visar på brister och nästan hälften på mycket hög måluppfyllelse.
I självvärderingen beskrivs hur även essän och separatutställningen bidrar till förmågan att hantera
komplexa företeelser. Utställningen ses som en situation där studenterna får utnyttja det mesta av det
de tidigare lärt sig för att kunna hantera helheten i sitt konstnärskap, vilket bekräftades av
intervjuerna.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga visar att studenterna har förmåga att självständigt och kreativt
formulera nya frågor och bidra därmed till kunskapsutvecklingen. Dock förkommer enstaka svagheter.
Hög måluppfyllelse nås även avseende förmåga att lösa mer avancerade problem och utveckla
originella gestaltningar. Studenterna visar även i nästan hälften av arbeten mycket hög måluppfyllese
avseende förmågan att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
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I självvärderingen lyfter man särskilt fram själva masteressän och separatutställningen som
situationer där kunnandet i att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och att bidra till
kunskapsutvecklingen redovisas. Intervjuerna bekräftade intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse beträffande
förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.
I självvärderingen beskrivs hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna tidsramar
och att detta bland annat följs upp genom att de flesta kurser innehåller självständigt skapande som
presenteras vid en given tidpunkt. Självvärderingen visar också att underviningens upplägg främjar
studentens självständighet och personliga uttryck. Vid intervjuerna lyftes fram att studentens eget
skapande och konstnärlig utveckling står i fokus såväl i undervisningen som i den individuella
handledningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter. I de få fall då det kunde bedömas visar
de även förmåga att ta hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter.
Av självvärderingen framgår att handledarna tar upp etiska aspekter på konstnärliga val samt plagiat
och upphovsrättsfrågor. Av intervjuerna framgick att man även i undervisningen tar upp dessa frågor,
men att ansvaret för att göra bedömningar och val i samband med examensarbetet i huvudsak
lämnas åt studenten.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete
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-

visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området

-

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga

problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
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Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna överlag har kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund, med enstaka brister avseende den teoretiska grunden. De visar även
kunskap om metod och processer. När det gäller fördjupad kunskap inom området uppnår
studenterna överlag hög och några mycket hög måluppfyllelse även om enstaka svagheter
förekommer.
Av självvärderingen framgår inte tydligt hur man säkrar att studenterna ska nå examensmålet.
Studenternas självständighet lyfts fram som något positivt men det innebär att professorerna inte är
närvarande i det dagliga arbetet. Emelertid bekräftade intervjuerna intrycket att måluppfyllelsen
sammantaget är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll även om enstaka brister förekommer. När det gäller
förmågan att kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt till den konstnärliga praktiken
är måluppfyllelsen varierad. Flera arbeten visar på brister, men några visar också på mycket hög
måluppfyllelse.
I självvärderingen lyfts fram hur studenterna tränas i muntligt presentation och kritiskt reflektion. Det
är samtidigt något oklart hur detta följs upp och om deltagandet är obligatoriskt. Emelertid bekräftade
intervjuerna att studenterna ges förutsättning för hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter avseende kritisk reflektion, vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
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Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att självständigt
skapa originella arbeten samt lösa rumsliga och andra gestaltningsmässiga problem. Några arbeten
visar på mycket hög måluppfyllelse i detta avseende. I de arbeten där det kunde bedömas i
underlaget visar studenterna förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
I självvärderingen beskrivs hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna tidsramar
och hur detta följs upp inom merparten av utbildningens workshops och i samband med
examensarbetet, då en katalog ska färdigställas inför grupputställningen som i sig ställer krav på att
alla studenter ska kunna samverka inom given tidsram. Intervjuerna förstärkte intrycket att
måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga attt inom
huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Enstaka svagheter
förekommer dock. Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter
varierar, i de arbeten det kunde bedömas.
I självvärderingen beskrivs lärandemål med anknytning till dessa aspekter så som att studenterna ska
ha förmåga att kritiskt analysera kulturella ideér, kunna väcka och debattera frågor om konst och
verka för etnisk och kulturell mångfald. Utbildningen innehåller också en så kallad Överlevnadskurs
som bland annat innehåller information om skatteregler, om Konstnärsnämnden och Statens
konstråd. Vidare nämns en serie föreläsningar om juridiska frågor av relevans för konstnärligt
utövande samt andra valbara seminarier. Det framgår dock inte i vilken utsträckning dessa aktiviteter
är obligatoriska. Under intervjuerna blev det tydligare hur de samhälleliga aspekterna adresseras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap och förståelse inom
huvudområdet för utbildningen, inbegripet både bred kunskap som väsentligt fördjupad kunskap inom
delar av området. I några fall är måluppfyllelsen mycket hög i dessa avseenden. Vad gäller fördjupad
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunde detta inte bedömas i alla arbeten och i de
som utgjorde underlag för bedömning visade en stor andel på brister.
I självvärderingen framgår att lärosätet nu har fokus på att stärka forskningsanknytning inom både
kandidat- och masterutbildningen. Vid intervjuerna redogjordes för vidtagna åtgärder som inrättandet
av FoU-råd, att en av de tre konstnärliga professorerna sedan januari 2014 har en heltidstjänst vid
lärosätet och att denna samt ytterligare en av professorerna har fått särskilda forskningsmedel.
Gemensamma forskningsdagar genomförs för alla konstnärliga utbildningar på campus.
Sammataget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap om metod och
processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området. En stor
andel av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse.
Självvärderingen lyfter fram handledningens betydelse för att uppmuntra och stödja studentens
sökande efter ett personligt utryckssätt. I grupphandledningen bedöms och kommenteras fortlöpande
studentens metodiska kunskaper och hantering av mer komplexa frågeställningar av både
handledare och de andra studerande. Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen säkras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att självständigt och
kreativt kunna formulera nya frågor och därmed genom sin gestaltning bidra till
kunskapsutvecklingen. De visar även förmåga att lösa mer avancerade problem, utveckla nya och
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originella uttryckssätt i sin konstnärliga praktik. Studenterna visar också förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. Flera
arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse, speciellt avseende förmågan att utveckla nya och egna
uttryckssätt.
Självvärderingen och intervjuerna bekräftar bilden som ges av bedömningen av de självständiga
arbetena.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera
och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. I de arbetena där det kunde bedömas visar
studenterna även förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
Självvärderingen lyfter fram handledningens betydelse för att uppmuntra och stödja studentens
sökande efter ett personligt utryckssätt. Förmågan att planera och genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar tränas och följs upp inom merparten av utbildningens
workshops, inom ramen för soloutställningen och i samband med examensarbetet då en katalog ska
färdigställas inför grupputställningen som i sig ställer krav på att alla studenter ska kunna samverka
inom given tidsram. Intervjuerna bekräftar intrycket av att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter
även om några brister förekommer. Måluppfyllelsen avseende förmåga att göra bedömningar med
hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter kunde endast bedömas i hälften av arbeten och
bedömdes då, med ett undantag som hög.
I självvärderingen beskrivs hur förmågan att ta hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter särskilt
adresseras inom den så kallade Överlevnadskursen och i en serie av föreläsningar kring juridiska
frågor knutna till konstnärligt utövande. Dessa riktar sig till både kandidat- och masterstudenter vilket
är problematiskt med tanke på progression. Under intervjuerna framkom att diskussionen kring de
samhälleliga aspekterna verkar vara mer levande än kring de etiska.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Umeå universitet

Lunds universitet

Kungl. Konsthögskolan

Konstfack

Bedömare/Lärosäte
Paula Crabtree, Konst- och designhögskolan i Bergen
Markus Degerman, Universitetet i Tromsö
Hans Hedberg, Göteborgs universitet
Eberhard Höll, Kungl. Konsthögskolan
Jan Kaila, Konstuniversitet i Helsingfors
Sanne Kofod Olsen, Museet för Samtidskonst i Roskilde
Matts Leiderstam, Lunds universitet
Gustaf Londré, Kungl. Konsthögskolan
Gunnel Pettersson, Malmö högskola
Jan Kenneth Weckman, tidigare Aalto universitet

Göteborgs universitet

Bilaga 2
Bedömargruppen och övriga ämnesexperter samt anmälda jäv
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Bilaga 3
Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr 411-549-13)

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst - mål och kriterier
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten
visa kunskap och förståelse inom
det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen,
inbegripet kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund,
kunskap om och erfarenhet av
metod och processer samt
fördjupning inom området
Kunskapsform:
Färdighet och förmåga

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 god kunskap om huvudområdets
praktiska och teoretiska grund
1:2 god kunskap om och erfarenhet
av metod och processer
1:3 mer fördjupad kunskap inom
huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 kunskap om huvudområdets
praktiska och teoretiska grund
1:2 kunskap om och erfarenhet av
metod och processer
1:3 fördjupad kunskap inom
huvudområdet

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 bristande kunskap om
huvudområdets praktiska och
teoretiska grund
1:2 bristande kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer
1:3 otillräckligt fördjupad kunskap
inom huvudområdet
Kriterier för bristande
måluppfyllelse

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se
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Mål 2
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten
visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Mål 3
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Mål 6
För konstnärlig kandidatexamen
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Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 god förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 god förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att beskriva, analysera
och tolka form, teknik och
innehåll
2:2 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 god förmåga att självständigt
skapa, förverkliga och uttrycka
egna idéer, identifiera, formulera
och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att
självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 bristande förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen

Underlagen i utvärderingen

Underlagen i utvärderingen indikerar
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ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter
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indikerar att studenterna visar
indikerar att studenterna visar
6:1 god förmåga att inom
6:1 förmåga att inom huvudområdet
huvudområdet göra bedömningar
göra bedömningar med hänsyn
med hänsyn till konstnärliga
till konstnärliga aspekter
aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
6:2 god förmåga att inom
göra bedömningar med hänsyn
huvudområdet göra bedömningar
till samhälleliga och etiska
med hänsyn till samhälleliga och
aspekter
etiska aspekter

att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter
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Konstnärlig masterexamen i fri konst - mål och kriterier
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1a
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa kunskap och
förståelse inom det huvudsakliga
området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom området
som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Mål 1b
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förtrogenhet
med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området

Kunskapsform:
Färdighet och förmåga

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett mycket brett kunnande inom
huvudområdet
1a:2 avsevärt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av
huvudområdet
1a:3 väsentligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett brett kunnande inom
huvudområdet
1a:2 väsentligt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av
huvudområdet
1a:3 fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 otillräckligt brett kunnande
inom området
1a:2 låg grad av väsentligt
fördjupade kunskaper inom
vissa delar av området
1a:3 otillräckligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 betydande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 förtrogenhet med metod och
processer för att hantera
komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 bristande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse
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Mål 2
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,
utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
Mål 3
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga
egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga problem
samt planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar
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Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 betydande förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 betydande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 betydande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att självständigt och
kreativt kunna formulera nya
frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen
2:2 förmåga att lösa mer avancerade
problem, utveckla nya och egna
uttryckssätt
2:3 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 bristande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 betydande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa och
förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga
problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 bristande förmåga att planera
och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
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givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Mål 6
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga och etiska
aspekter

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
samhälleliga och etiska aspekter
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Bilaga 4
Läsanvisningar
Konstnärlig kandidatexamen – bedömarnas kommentarer
Mål 1 kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena. Men självvärderingen
behövs också som underlag för att kunna ge en fördjupad bild.
Målet som helhet inbegriper det mesta i utbildningen.
1:1 Områdets praktiska och teoretiska grund tolkar vi som konstnärlig grund. Konstnärlig
grund handlar om att omsätta denna kunskap/förmåga i en konstnärlig gestaltning.
1:2 Inbegriper kunskap om områdets praktiska grund, erfarenhet och fördjupning. Dessa
kunskaper visas genom det egna arbetet,
1:3 Det är fördjupningen som sker i det självständiga arbetet.
Mål 2
2:1 Det är möjligt att formulera kritiska ting i en ickeverbal gestaltning. Förståelse för
processen genom ett verk. Kommer kunna ses i de självständiga arbetena.
2:2 Kan studenten reflektera över sitt eget och andras arbete? Behöver inte nödvändigtvis
handla om en skriftlig reflektion utan uttryckas i en gestaltning. I annat fall kan den
finnas i den skriftliga delen.
Mål 3
Mål 3 Överlappar delvis mål 1.
3:1 Uttrycka egna idéer bör kompletteras med egna konstnärliga idéer. Att kunna lösa en
konstnärlig idé/problem kan också uttryckas som att kunna uttrycka en konstnärlig idé.
Kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
3:2 Tidsramar tolkas som deadlines. Kommer inte kunna ses i de självständiga arbetena
men kanske i det skrivna.
Mål 6
6:1 Denna del är mycket snarlik det som bedöms i mål 1. Kommer kunna ses i
examensarbetena.
6:2 Det handlar om vilka val studenten gjort rörande material, hållbarhet, genus. Vad har
studenten valt bort? Det kan finnas arbeten där samhälleliga och etiska aspekter är mindre
relevanta. Därför är det inte alltid möjligt att se detta i de självständiga arbetena.

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se
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Konstnärlig masterexamen – bedömarnas kommentarer
Mål 1a Målet kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
Målet som helhet inbegriper det mesta i utbildningen.
1a:1 Teori och praktik. Diskurs. Kontexten runt arbetet. Att känna till konstfältet.
Kommer delvis kunna ses i det självständiga arbetet. Men bredden bör också finnas
beskriven i självvärderingen.
1a:2 ”vissa delar av området” - detta är fördjupningen som görs i examensarbetet.
Kommer kunna ses i det självständiga arbetet.
1a:3 insikt i aktuellt konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete. Kommer bara delvis
kunna ses i det självständiga arbetet.
Mål 1b
Att kunna hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer – här beskrivs
förväntningarna på den nivå arbetet är löst på. Kommer kunna ses i det självständiga
arbetet.
Mål 2
Jmfr med kandidatnivån: på masternivån blir ett risktagande tydligare än på
kandidatnivån. Ett mer utmanande perspektiv.
Jmfr mål 2 med mål 3. I mål 2 finns en slags kommunikation, att kunna formulera
utmaningar, som inte finns i mål 3.
2:1 Att formulera nya frågor kan också uttryckas som att kunna formulera intressanta
utmaningar. Det handlar om förmågan att självständigt och kreativt kunna formulera
adekvata frågor och bidra till kunskapsutvecklingen och kunskapsförmedlingen,
kommunikation på övergripande nivå. Kommer troligtvis kunna ses i de självständiga
arbetena.
2:2 Kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
2:3 Kan studenten reflektera över sitt eget och andras arbete? Behöver inte nödvändigtvis
handla om en skriftlig reflektion utan uttryckas i en gestaltning. Kommer kanske inte
kunna ses i de självständiga arbetena.
Mål 3
3:1 Överlappar delvis mål 2:2. Men mål 3 är mer övergripande.
Det handlar om det unika, att kunna göra något med den kunskap studenten har.
Gestaltningsmässiga problem är ett begrepp som kan ha flera innebörder som utmaning,
förhållningssätt eller undersökning.
Kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
3:2 Tidsramar tolkas som deadlines. Kommer inte kunna ses i de självständiga arbetena.
Möjligen i den skriftliga delen.
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Mål 6
6:1 Denna del är mycket snarlik det som bedöms i mål 1. Kommer kunna ses i
examensarbetena.
6:2 Det handlar om vilka val studenten gjort rörande material, hållbarhet, genus. Vad har
studenten valt bort? Det kan finnas arbeten där samhälleliga och etiska aspekter är mindre
relevanta. Därför är det inte alltid möjligt att se detta i de självständiga arbetena.
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Bilaga 5
Resultat från granskningen av de självständiga arbetena
Göteborgs universitet
Fotografi - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

inom området
1

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

9

Bristande

Bristande

Hög

Bristande

Göteborgs universitet
Fotografi konstnärlig master

Mål 1aFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
masterexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
masterexamen ska

Mål 6För konstnärlig
masterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

visa förmåga att självständigt
och kreativt kunna formulera

studenten visa förmåga
att med ett utvecklat

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området

och processer för att

nya frågor och bidra till

personligt uttryck skapa

för utbildningen göra
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(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa mer
avancerade problem, utveckla

och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom området

nya och egna uttryckssätt samt
kritiskt reflektera över sitt eget

självständigt identifiera,
formulera och lösa

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper inom
delar av området samt

och andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltnings-mässiga

aspekter

fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och

huvudområdet för utbildningen

problem samt planera
och med adekvata

utvecklingsarbete

metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Göteborgs universitet
Fri konst - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

inom området
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1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Bristande

Hög

Hög

4

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Bristande

Bristande

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

Göteborgs universitet
Fri konst konstnärlig master

Mål 1aFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
masterexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
masterexamen ska

Mål 6För konstnärlig
masterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

visa förmåga att självständigt
och kreativt kunna formulera

studenten visa förmåga
att med ett utvecklat

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och processer för att
hantera komplexa

nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer

personligt uttryck skapa
och förverkliga egna

för utbildningen göra
bedömningar med

utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt samt

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper inom

situationer inom området

kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga

formulera och lösa
konstnärliga och

samhälleliga och etiska
aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltnings-mässiga
problem samt planera

delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

och med adekvata
metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

3

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

4

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög
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5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Bristande

Hög

Hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

Konstfack
Konst - konstnärlig

Mål 1 För konstnärlig

Mål 2 För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

kandidatexamen ska studenten visa
förmåga att inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Bristande

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Ej bedömd

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

10

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

12

Hög

Hög

Hög

Hög
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Konstfack
Konst - konstnärlig

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska
studenten visa förmåga

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa mer
avancerade problem, utveckla

och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom området

nya och egna uttryckssätt samt
kritiskt reflektera över sitt eget

självständigt identifiera,
formulera och lösa

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper inom
delar av området samt

och andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltnings-mässiga

aspekter

fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och

huvudområdet för utbildningen

problem samt planera
och med adekvata

utvecklingsarbete

metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

2

Ej bedömd

Ej bedömd

Hög

Ej bedömd

Ej bedömd

3

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

4

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Bristande

6

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

10

Hög

Hög

Bristande

Bristande

Hög

Kungl. Konsthögskolan
Fri konst - konstnärlig

Mål 1 För konstnärlig

Mål 2 För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig
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kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

kandidatexamen ska studenten visa
förmåga att inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Bristande

Bristande

Hög

Bristande

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Ej bedömd

Hög

Ej bedömd

4

Hög

Bristande

Hög

Hög

5

Ej bedömd

Bristande

Hög

Hög

6

Hög

Ej bedömd

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Bristande

Ej bedömd

Hög

Bristande

9

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

10

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

12

Hög

Hög

Hög

Hög

13

Hög

Hög

Hög

Hög

Kungl. Konsthögskolan
Fri konst -

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

konstnärlig master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska
studenten visa förmåga

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för

hantera komplexa

kunskapsutvecklingen, lösa mer

och förverkliga egna

bedömningar med
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utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt samt

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper inom

situationer inom området

kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga

formulera och lösa
konstnärliga och

samhälleliga och etiska
aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltnings-mässiga
problem samt planera

delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

och med adekvata
metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

3

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

Mycket hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

9

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

10

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

Ej bedömd

12

Ej bedömd

Ej bedömd

Mycket hög

Ej bedömd

Ej bedömd

13

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Lunds universitet
Fri konst - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för

och innehåll samt kritiskt

förverkliga och uttrycka egna idéer,

göra bedömningar med hänsyn
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utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Ej bedömd

Ej bedömd

Hög

Ej bedömd

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

Lunds universitet
Fri konst konstnärlig master

Mål 1aFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
masterexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
masterexamen ska

Mål 6För konstnärlig
masterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

visa förmåga att självständigt
och kreativt kunna formulera

studenten visa förmåga
att med ett utvecklat

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och processer för att
hantera komplexa

nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer

personligt uttryck skapa
och förverkliga egna

för utbildningen göra
bedömningar med

utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt samt

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper inom

situationer inom området

kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga

formulera och lösa
konstnärliga och

samhälleliga och etiska
aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltnings-mässiga
problem samt planera

delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

och med adekvata
metoder genomföra
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kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar
1

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

5

Hög

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

9

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Ej bedömd

10

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Mycket hög

Hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Umeå universitet
Fri konst - konstnärlig

Mål 1 För konstnärlig

Mål 2 För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

kandidatexamen ska studenten visa
förmåga att inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Bristande

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög
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5

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

7

Hög

Bristande

Hög

Bristande

8

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

10

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

Umeå universitet
Fri konst -

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

konstnärlig master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska
studenten visa förmåga

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa mer
avancerade problem, utveckla

och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom området

nya och egna uttryckssätt samt
kritiskt reflektera över sitt eget

självständigt identifiera,
formulera och lösa

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper inom
delar av området samt

och andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltnings-mässiga

aspekter

fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och

huvudområdet för utbildningen

problem samt planera
och med adekvata

utvecklingsarbete

metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

4

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög
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6

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Bristande
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Bilaga 6
Redovisning av underlag för bedömningi
Göteborgs universitet
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Fotografi -

9

Ja

Nej

Ja

6

Ja

Nej

Ja

8

Ja

Nej

Ja

8

Ja

Nej

Nej

Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Konst -

12

Ja

Nej

Ja

10

Ja

Nej

Ja

konstnärlig
kandidat
Fotografi konstnärlig
master
Fri konst konstnärlig
kandidat
Fri konst konstnärlig
master

Konstfack

konstnärlig
kandidat
Konst konstnärlig
master

Kungl. Konsthögskolan
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Fri konst konstnärlig

13

Ja

Nej

Ja

13

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

kandidat
Fri konst konstnärlig
master

Lunds universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Fri konst -

9

erfarenheter
Ja

Nej

Ja
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konstnärlig
kandidat
Fri konst konstnärlig

11

Ja

Nej

Jaj

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

master

Umeå universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Fri konst konstnärlig

11

Ja

Nej

Ja

10

Ja

Nej

Ja

erfarenheter

kandidat
Fri konst konstnärlig
master

i

För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett
avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten,
och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en
bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla
arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att
av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis
100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population
om 245 arbeten eller fler.
Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande
måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten
med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents
säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga
arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt
sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i
detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög
kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt
säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan
hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en
rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen.
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Rektorer vid berörda lärosäten

Handläggare

Lisa Jämtsved Lundmark
08-563 088 03
lisa.jamtsved.lundmark@uk-ambetet.se

Kvalitetsutvärdering av musik och musikalisk gestaltning
Beslut
Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom
musik och musikalisk gestaltning.
Göteborgs universitet
Musik - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Musik - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musik - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Musik - konstnärlig masterexamen, mycket hög kvalitet
Luleå tekniska universitet
Musik - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Musikalisk gestaltning - konstnärlig masterexamen, mycket hög kvalitet
Lunds universitet
Musik - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Musik - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller
kvalitetskraven för högre utbildning.

Ärendets hantering
Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en
nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till konstnärlig kandidatexamen
och konstnärlig masterexamen i musik och musikalisk gestaltning. Uppdraget innebär att
Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses
hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken
utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.
För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett
nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter och en
student. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts
för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas
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självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas
uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i
examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten
ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det
huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag
som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande.
Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv.
En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen och de övriga ämnesexperter som anlitats samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i
utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan
redovisa fullständig måluppfyllelse.
Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt
examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje
utbildning något av följande samlade omdömen:
1. Mycket hög kvalitet
2. Hög kvalitet
3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets
tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information,
se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014, 2012:15R)
Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive
lärosäte och utbildning.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av
utredaren Lisa Jämtsved Lundmark i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson
och avdelningschefen Anette Gröjer.

Lars Haikola
Lisa Jämtsved Lundmark

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Göteborgs universitet

Musik - konstnärlig
kandidat

A-2013-10-3087

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Musik - konstnärlig
master

A-2013-10-3091

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen.

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Musikhögskolan i

Musik - konstnärlig

A-2013-10-3088

Hög kvalitet

Stockholm
kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Kungl. Musikhögskolan i

Musik - konstnärlig

Stockholm

master

A-2013-10-3092

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen,
inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom

-

delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,

-

frågeställningar och situationer inom området
visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga

uppgifter inom givna tidsramar.
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
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Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Luleå tekniska universitet

Musik - konstnärlig

A-2013-10-3089

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Luleå tekniska universitet

Musikalisk gestaltning -

A-2013-10-3094

konstnärlig master

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området

-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

-

visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar.

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Lunds universitet

Musik - konstnärlig

A-2013-10-3090

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Lunds universitet

Musik - konstnärlig

A-2013-10-3093

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området.
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Utvärderingsavdelningen

Universitetskanslersämbetets erfarenheter av utvärdering
av konstnärliga utbildningar
I detta avsnitt redovisar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) de samlade erfarenheterna av
de genomförda utvärderingarna av konstnärliga examina. Varje bedömargrupp har också
i inledningen till sina respektive yttranden reflekterat över sina erfarenheter av utvärderingsprocessen.
I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem har utbildningar som leder till
konstnärliga examina utvärderats under 2013-2014. Utvärderingen har delats upp i fyra
projekt: musik, scenisk gestaltning, fri konst samt konsthantverk och design. I nedanstående tabell visas hur många examina som granskats i respektive projekt. Totalt har 55
konstnärliga examina granskats.
Konstnärlig
Konstnärlig
kandidatexamen magisterexamen
4
Musik
8
2
Scenisk gestaltning
6
Fri konst
13
Konsthantverk och design
31
2
Total

Konstnärlig
masterexamen
4
4
6
8
22

Totalt
8
14
12
21
55

Förarbete och pilotstudier
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverket) system för kvalitetsutvärdering
syftar i första hand till att bedöma utbildningars resultat i relation till de nationella målen
som anges i examensbeskrivningarna1. Ett av bedömningsunderlagen är studenternas
självständiga arbeten på kandidatnivå, magisternivå och masternivå inom de olika
huvudområden som en högskola bedriver utbildning i.

1

Examensbeskrivningarna finns i examensordningen som utgör bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100).
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De självständiga arbetena inom konstnärliga utbildningar skiljer sig på många sätt från de
traditionella uppsatser som vanligtvis skrivs inom utbildningar som leder till generella
examina. Därför genomförde Högskoleverket under 2012 ett metodarbete i syfte att
anpassa kvalitetsutvärderingssystemet så att det bättre skulle lämpa sig för att utvärdera
konstnärliga utbildningar. I metodarbetet genomfördes pilotstudier inom fri konst och
scenisk gestaltning. Pilotstudierna genomfördes i samarbete med representanter från de
konstnärliga utbildningarna. Resultaten från pilotstudierna presenterades på ett
remissmöte med lärosätesrepresentanter i december 2012.
Erfarenheterna av pilotstudierna visade i korthet att







hela eller delar av de nationella målen gick att granska i de självständiga
arbetena.
nivån för bristande och hög måluppfyllelse alltid kunde bedömas i de självständiga arbetena men att bedömare med rätt specialkompetens var nödvändiga för att
kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse.
Underlagen för de självständiga arbetena (bestående av en gestaltande och en
skriftlig del) räckte inte alltid för att göra ”kartan” komplett. Man föreslog därför
att läsanvisningar/bildtexter skulle bifogas arbetena.
kvaliteten på dokumentationen av de gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig men underlagen måste begränsas så att det var hanterbart för bedömarna att granska de självständiga arbetena.

Erfarenheter av de genomförda utvärderingarna
De valda målen
Under våren 2013 rekryterade Universitetskanslersämbetet bedömargrupperna för de fyra
konstnärliga utvärderingarna. I augusti 2013 samlade UKÄ de fyra ordförandena för dessa projekt för att diskutera de kommande utvärderingarna. I varje utvärdering gör alltid
bedömarna ett urval av mål i examensbeskrivningarna som utbildningarna sedan bedöms
i förhållande till. UKÄ föreslog att samma mål skulle väljas för de fyra konstnärliga utvärderingarna. Detta skulle framförallt underlätta för de lärosäten som skulle utvärderas
inom flera konstnärliga projekt. Förslaget diskuterades och man fann det lämpligt att göra
på det sättet. De mål som valdes var samma mål som man valt att arbeta med i
pilotstudierna.
Därefter träffades respektive bedömargrupp som konkretiserade de valda målen i bedömningsgrunder som de sedan använde i sina bedömningar av de självständiga arbetena och
övriga underlag.
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Bedömarna i samtliga utvärderingar har kunnat konstatera att vissa kunskaper och förmågor inte går att bedöma i de gestaltande delarna, däremot går detta ofta att bedöma i de
skriftligt delarna av de självständiga arbetena. Detta gäller särskilt kunskap om huvudområdets grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, kritisk reflektion och
bedömning av etiska och samhälleliga aspekter. Flera av dessa delmål relaterar snarare
till det sammanhang arbetet finns i än till arbetet i sig självt. Målen är relativt nya, och
bedömarna anser att det är viktigt att diskussionen fortsätter om vad målen innebär för de
olika konstarterna och hur de på ett konstruktivt sätt kan integreras med gestaltningsmässiga frågor i utbildningen.
Liksom i pilotstudierna visade det sig att vissa delmål, och i några fall hela mål, inte har
varit relevanta att bedöma i en del av de självständiga arbetena och då har bedömarna
avstått från att göra en bedömning av detta i det självständiga arbetet. Självvärdering och
intervjuer har varit viktiga underlag för att bedöma alla delar av målen.

Nivå för måluppfyllelse
Erfarenheterna från pilotstudierna visade, som påpekats tidigare, att det krävs bedömare
med rätt specialkunskaper för att kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse i de
självständiga arbetena. För att försäkra oss om att rätt kompetens fanns i bedömargrupperna fick respektive bedömare ange vilka inriktningar de ansåg sig ha kompetens att
bedöma. De fick också specificera vilken kompetens som saknades i bedömargruppen.
UKÄ rekryterade därför ett stort antal expertbedömare som kompletterade bedömargrupperna i arbetet med att granska de självständiga arbetena. Antalet bedömare i respektive
projekt redovisas i nedanstående tabell.

Musik
Scenisk gestaltning
Fri konst
Konsthantverk och design

antal bedömare som bedömt
självständiga arbeten
10
18
9
19

Läsanvisning/kompletterande information till de självständiga arbetena
I samband med pilotstudierna kunde konstateras att underlagen för de självständiga arbetena (den gestaltande och den skriftliga delen) inte alltid räckte för att göra ”kartan” komplett. I båda pilotstudierna föreslogs därför att läsanvisningar/bildtexter skulle komplettera underlagen. En sådan läsanvisning skulle fyllas i av lärosätena för varje självständigt
arbete som skulle granskas och informationen skulle ge bedömarna en tydligare bild av
vad som hade examinerats, på vilket sätt dokumentationen hade gjorts, vilka som deltagit,
gestaltningens format, utställningskarta etc. Ett förslag till utformning av en sådan
läsanvisning togs fram och detta förslag mottogs väl på remissmötet med lärosätena i
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december 2012. Bedömargrupperna för var och en av de konstnärliga utvärderingarna
bearbetade det förslag som hade tagits fram för att bättre passa respektive utvärdering.
Läsanvisningen har i de flesta fall (det var frivilligt) fyllts i av lärosätena för varje
självständigt arbete. De bedömargrupper som ansett sig ha mest nytta av läsanvisningen
var just de för fri konst och scenisk gestaltning. De tyckte att den information som gavs i
läsanvisningarna var nödvändig för att få en förståelse för de arbeten som de har haft att
bedöma. Bedömarna i utvärderingarna av musik och konsthantverk och design tyckte
dock inte att informationen tillfört eller underlättat bedömningen nämnvärt.

Dokumentation
I pilotstudierna kunde bedömarna konstatera att kvaliteten på dokumentationen av de
gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig och att underlagen också
måste begränsas så att det är hanterbart för bedömarna att granska de självständiga
arbetena.
För bedömningen av de konstnärliga utbildningarna gäller särskilt att konstnärliga självständiga arbeten i olika former inte kan bedömas direkt utan representeras genom dokumentation. Bedömarna har varit medvetna om att kvaliteten på dokumentationen varierat
mellan utbildningarna och har beaktat detta under hela bedömningsprocessen.
Vad bedömarna har tyckt varit anmärkningsvärt är att man på lärosätena inte har utvecklat bättre kompetens för att dokumentera studenternas självständiga arbeten vilket medfört att dokumentationen varit av varierande kvalitet. UKÄ kan konstatera att dokumentationen av självständiga arbeten generellt behöver förbättras. Det är en viktig del av
utbildningarnas verksamhet att systematiskt dokumentera vad studenterna gör och vad
utbildningarna leder till. Det borde även vara ett viktigt verktyg i det interna arbetet med
att långsiktigt kvalitetsutveckla de respektive utbildningarna. Det är också angeläget att
stödja studenternas i att välja de dokumentationsformer som är mest lämpliga för den
aktuella konstformen och att utveckla kompetensen inom det området.

Självvärdering
Bedömarna upplevde att självvärderingarna var viktiga för att ge en god helhetsbild av
utbildningarna. Men självvärderingarna var ofta svårlästa och hade ett stort fokus på att
argumentera för att hög måluppfyllelse nås, eftersom detta är vad som efterfrågas i självvärderingsmallen. Problemet var att det ofta resulterade i beskrivningar med påfallande
lite självkritik och en brist på problematiserande resonemang. Det hade underlättat om
självvärderingarna hade avslutats med en SWOT-analys. Trots detta har bedömarna kunnat konstatera när de gått igenom alla underlagen att det man har sett i de självständiga
arbetena i allt väsentligt har bekräftats av det som framkommit i självvärdering och
intervjuer.

5(7)
Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-548-13, 411-549-13,
411-552-13, 411-553-13

Utvecklingen inom det konstnärliga området sedan utvärderingen
2006/07
Sju år kan tyckas vara en kort tidshorisont men vi kan konstatera att mycket har hänt och
att utvecklingen har gått mycket snabbare än många hade kunnat tro. Nedan listar vi
några avgörande händelser:

2



Examensordningen för de nya konstnärliga examina upp till forskarnivå trädde
ikraft år 2007 varför samtliga 14 lärosäten som erbjöd konstnärliga utbildningar
fick prövas för grundnivå och avancerad nivå i anslutning till utvärderingen. 2



Växjö universitet bildade tillsammans med Högskolan i Kalmar Linnéuniversitet
2010 och Stockholms dramatiska högskola bildades genom en sammanslagning
av Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan i Stockholm 2011. Sammanslagningarna verkade först leda till att totalt färre lärosäten skulle erbjuda konstnärliga utbildningar. Men därefter, under perioden våren 2012 till våren 2014 erhöll
Örebro universitet, Ersta Sköndal högskola och Mälardalens högskola tillstånd
för konstnärlig kandidatexamen.



Lunds universitet och Göteborgs universitet prövades och fick generellt tillstånd
för konstnärlig examen på forskarnivå (utan begränsning till vissa områden) i
februari 2010, vilket var en förutsättning för att regeringen skulle avsätta resurser
för en nationell Konstnärlig forskarskola för perioden 2010-2014 med Lunds
universitet som huvudman. Men möjlighet att genomgår en konstnärlig forskarutbildning har funnits vid dessa lärosäten tidigare än så. Vid Göteborgs universitet bildades konstnärlig fakultet år 2000 och ett antal konstnärliga forskarutbildningsämnen inrättades inom ramen för universitetets generella examenstillstånd för filosofie doktorsexamen.3Samma år inrättades konstnärlig forskarutbildning inom den humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. De första
konstnärliga doktorsexamina avlades där i fri konst (2006) och i musik (2008).



Förutom dessa två lärosäten har sedan 2012 även Högskolan i Borås tillstånd att
utfärda konstnärliga examina på forskarnivå inom området textil och mode.

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Danshögskolan, Dramatiska institutet, Konstfack,
Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm,
Teaterhögskolan i Stockholm
3
Vid universitetet fanns denna möjlighet för musikerna mycket tidigare vid musikvetenskapliga institutionen. De första avhandlingarna med inriktning Konstnärlig gestaltande forskning examinerades år
1991.
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4



Under innevarande läsår är 33 doktorander inskrivna i den Konstnärliga forskarskolan. I januari 2014 ägde ytterligare en sammanslagning rum då Stockholms
konstnärliga högskola bildades av Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolan i Stockholm. De tre ingående högskolorna
utgör autonoma enheter men har en gemensam enhet för förvaltning, forskning
och forskarutbildning. Där pågår för tillfället rekrytering av tio doktorander som
kommer att antas vid Lunds universitet och knytas till Konstnärliga forskarskolan. Doktoranderna antas inom koreografi, medier, opera, scen och, i samarbete
med Kungl. Konsthögskolan, inom fri konst. Därmed kommer Lunds universitet
att ha 18 doktorander inom det konstnärliga fältet. Göteborgs universitet har för
närvarande 43 doktorander inom det konstnärliga fältet, varav 12 av dessa avser
att ta ut en konstnärlig doktorsexamen medan resten avser att ta ut en filosofie
doktorsexamen.4 Konstnärlig forskarutbildning i design kan bedrivas även inom
den så kallade Designfakulteten, ett nationellt centrum för designforskning
förlagd vid Kungl. Tekniska högskolan inom vilken totalt 12 lärosäten deltar.
Andra, mångdisciplinära projekt bedrivs i samarbete med till exempel Kungl.
Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Även internationella samarbeten
förekommer, bland annat med Konstuniversitetet i Helsingfors (tidigare
Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) samt Centrum för
praktisk kunskap vid Universitetet i Nordland (tidigare Högskolan i Bodö)5.



Hittills har bortåt 60 disputationer ägt rum inom det konstnärliga fältet i Sverige,
de flesta i Göteborg (45). Men det var först 2013 som begreppet konstnärligt
utvecklingsararbete ersattes av begreppet konstnärlig forskning i högskolelagens
portalparagraf6. Visserligen är begreppet konstnärligt utvecklingsarbete fortfarande levande men det är den konstnärliga forskningen som är på frammarsch,
särskilt i Finland, Norge och Sverige. En stor betydelse för denna utveckling har
det europeiska samarbetet inom ELIA7, SAR8 och andra europeiska organisationer för olika konstarter haft, liksom framväxten av peer granskade publikationsfora som Journal for Artistic Research, Artistic research archives, Nordic journal
of Art and research.

Möjlighet att få en filosofiedoktorsexamen för de som genomgår konstnärlig forskarutbildning finns
alltså kvar efter 2010 parallellt med konstnärlig doktorsexamen.
5
Länk till aktuell förteckning över disputationer inom det konstnärliga området från och med 2006
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=3363
6
1 kap. 2§ högskolelagen (2013:119)
7
European League of Institutions in Art education, www.elia-artschools.org, för forskning se
ELIA/SHARE
8
Society for Artistic Research, www.societyforartisticresearch.org
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Vi kan alltså konstatera att under dessa sju år har det hänt mycket inom det konstnärliga
området. De konstnärliga utbildningarna har utvecklats och den konstnärliga forskningens omfattning har vuxit markant i Sverige och det finns en stark potential för att
detta område ska utvecklas än mer.

Jana Hejzlar

Lisa Jämtsved Lundmark

Projektledare för utvärderingen av fri konst
och utvärderingen av scenisk gestaltning

Projektledare för utvärderingen av musik
och utvärderingen av konsthantverk och
design

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum
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Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2014 av musik och musikalisk gestaltning
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till
kandidat- och masterexamen i musik och musikalisk gestaltning. För varje granskad
utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål.
Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se
bilaga 1.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen ingick följande ledamöter:






Karin Johansson (ordförande, ämnesexpert), Lunds universitet
Gustav Djupsjöbacka (ämnesexpert), Konstuniversitetet i Helsingfors
Joakim Milder (ämnesexpert), Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Åsa Unander-Scharin (ämnesexpert), Luleå tekniska universitet
Simon Berggården (studeranderepresentant), Göteborgs universitet

För läsning och bedömning av självständiga arbeten har också som ämnesexperter
anlitats
 Sven Ahlbäck, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 Hans Gefors, Lunds universitet
 Johannes Landgren, Göteborgs universitet
 Anna Lindal, Stockholms konstnärliga högskola
 Håkon Stödle, Universitetet i Tromsö
 Johnny Wingstedt, Högskolan Dalarna
Se bilaga 2 för bedömargruppens och de anlitade ämnesexperternas jävsförhållanden.

Bedömargruppens arbete
Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar
I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: ”beakta de krav på högre
utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8–9 §§ högskolelagen och vidare göras så att det
säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart
samt användbarhet på arbetsmarknaden” (Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering 2011–2014, rapport 2012:15R, Högskoleverket).
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De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de
utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka
examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet
den 2013-10-14, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3.
De bedömningsgrunder som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de
självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen
inom utvalda examensmål. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av
bedömningsgrunderna.

Bedömningsprocessen
Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga
arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter
(studentintervjuer). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar.
Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet.
Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De
underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6.
Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade
omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014,
rapport 2012:15R, Högskoleverket.
Studentintervjuerna har utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna. Lärosätesintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar på oklarheter i bedömningen av de
självständiga arbetena eller självvärderingarna.
I det följande kommenterar vi en del av erfarenheterna från bedömningsprocessen, främst
rörande utvärderingsmodellens användbarhet vid utvärdering av musikerutbildningarna,
och ger exempel på frågor för fortsatt diskussion.
Sätten att utforma det självständiga arbetet på musikerutbildningar vid olika lärosäten i
landet varierar. Denna mångfald ser bedömargruppen som en tillgång och som en
potential för en fortsatt utvecklande dialog kring kvalitetsfrågor mot bakgrund av
musikhögskolornas och bedömargruppens erfarenheter av utvärderingsarbetet.
Den nuvarande utvärderingens fokus på självständiga arbeten i form av traditionella
skriftliga examensarbeten är inte anpassad efter konstnärliga utbildningars uppläggning
och examinationsformer. Det som är spetskompetensen i dessa utbildningar på musikområdet - musikaliskt utövande, skapande och gestaltande – syns nämligen inte alltid i
sin fullhet i de självständiga arbetena. Det finns därmed en risk att de skriftliga delarna
får större tyngd i utvärderingen än de har vid lärosätenas examination, eftersom måluppfyllelsen i dessa delar är lättare att relatera till de skriftliga lärandemålen. Denna risk har
bedömargruppen haft ambitionen att balansera genom att gemensamt utgå från preciseringar och exemplifieringar av lärandemålen på musikområdet (se bilaga 4). Vad innebär
till exempel ”kritisk reflektion”, ”självständighet” och ”kreativitet” för en musikerstuderande och hur kan detta bedömas i musikerutbildningen? För att tillfredsställande besvara
frågor kring måluppfyllelse på dessa områden behöver ofta fler aspekter bedömas, till
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exempel studiemiljö, lärarkompetens, utformning och genomförande av kurser samt möjligheter till personlig profilering. Ett annat exempel rör bedömningen av fördjupning och
progression, som är svår att göra utan möjlighet till granskning av utbildningens förutsättningar och ramfaktorer. Sökande till musikerutbildningarna genomför antagningsprov
och är ofta på en hög nivå redan vid utbildningsstarten. De har olika behov av progression från denna utgångspunkt och ”fördjupning” är därför svårbedömt enbart utifrån de
självständiga arbetena, som möjligen visar på studenternas begåvning snarare än utbildningens kvalitet. Ytterligare en aspekt är dokumentationsformatens kvalitet. Låg ljudkvalitet i dokumentationerna av konserter och andra framföranden och svårigheten att
urskilja individuella prestationer på ljudinspelningar har ofta komplicerat bedömningen.
Användning av videoinspelning hade här underlättat bedömningen av den musikaliska
framställningen. Dessutom har i många fall endast delar av det musikaliska arbetet dokumenterats. I sådana fall, liksom när det självständiga arbetet varit till övervägande del
skriftligt, hade kompletterande material för bedömning av huvudinstrumentet behövts.
Bedömargruppen vill också framhålla att trots att intervjuer och självvärderingar gav
viktigt kompletterande material innebar utvärderingsmodellen även här en begränsning:
intervjuerna genomfördes på ett föredömligt sätt men den nätbaserade formen gav få
möjligheter till uppföljning av frågor och mer ingående kommunikation. Självvärderingarnas fokus på redovisning av måluppfyllelse har oftast resulterat i framställningar
utan problematisering och djuplodande självkritik.
Sammanfattningsvis kan sägas att modellen med de självständiga arbetena som huvudsakliga indikatorer på kvalitet har varit en utmaning i arbetet med att utvärdera musikerutbildningarna. Samtidigt har bedömningen fungerat bättre än väntat. Bilden som gavs
vid granskningen av de självständiga arbeten har i stora drag bekräftats av det som framkommit i självvärderingar och intervjuer. Som nämnts är ett övergripande intryck att utvärderingsprocessen har skapat förutsättningar för en givande övergripande diskussion
kring innehåll, mål och kvalitetsaspekter i musikerutbildningarna som kan bli stimulerande och värdefull om den fortsätts på såväl lokal som på nationell nivå. Under arbetets
gång har en rad intressanta frågor uppkommit, som bedömargruppen här lämnar över för
vidare fördjupning och utveckling i dialog mellan musikhögskolorna, UKÄ och
arbetslivet.





Hur kan dokumentationen av musikerutbildningarnas självständiga arbeten
utvecklas när det gäller former och kvalitet?
Hur kan nya former för kritisk reflektion, anpassade till och relevanta för
musikutbildningarna, utvecklas inifrån disciplinen?
Hur kan kopplingen mellan grundutbildning, forskarutbildning och det
framväxande konstnärliga forskningsfältet motiveras, stärkas och utvecklas på
musikområdet?

För bedömargruppen
Karin Johansson
Ordförande
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Bilaga 1
Bedömargruppens motiveringar
Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Musik - konstnärlig kandidat

A-2013-103087

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende musikalisk teknik och
instrumentkännedom samt kunskap om metod och processer för fördjupning inom huvudområdet. De
ger prov på hantverksförtrogenhet, kännedom om traditioner och musikalisk gestaltningsförmåga.
Flera arbeten visar på väsentligt fördjupad kunskap och profilering inom huvudområdet.
Självvärderingen ger utförliga exempel på hur progression genom utbildningen säkerställs med hjälp
av terminsredovisningar och beting samt med examenskonserten som avslutande vittnesbörd om att
examensmålet uppnåtts. Den visar också på hur musikteoretiska och praktiska kunskaper integreras i
undervisningen, hur medvetenhet om övningsteknik och metoder utvecklas i seminarier och
workshops samt hur fördjupning sker i såväl examenskonserter som reflekterande arbeten.
Intervjuerna bekräftade intrycket att det finns tillfredsställande utrymme för individuell profilering och
inriktning under utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse. Flera arbeten i urvalet visar
på väl utvecklad förmåga att musikaliskt och verbalt kommunicera tankegångar kring form och
innehållsaspekter. En del arbeten visar på brister när det gäller kritisk reflektion över konstnärliga
förhållningssätt och bristande koppling mellan reflektion, konstnärliga intentioner och musikaliskt
utövande. I självvärderingen framgår dock att dessa moment betonas i de nya kursplanerna samt att
studenterna får träning att reflektera, att förhålla sig självständigt till den musikaliska gestaltningen
och att beskriva och problematisera sina val. Förutom i de självständiga arbetena förekommer detta
till exempel i kursen Kammarmusik, ensemble och orkester, där man visar på hur studenter får tillfälle
att fördjupa sig i frågor om tolkning, tradition och relationen mellan tonsättare och interpret.
Självvärderingen visar på hur dessa färdigheter examineras i flera olika kurser. Examinationen sker
både summativt, som vid examenskonserter, och formativt, till exempel i den kontinuerliga
bedömningen av studenternas analys av och kritiska reflektion över sitt eget och andras konstnärliga
förhållningssätt vid kompositionsinriktningen. Vid intervjuerna framgick också att det finns en tydlig
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progression i utbildningen, när det gäller reflektion och självständighet. Detta beskrivs också i
självvärderingen. Studenten utvecklar förmåga till kritisk reflektion både när de genomför egna projekt
och när de opponerar på medstudenters arbeten. För progressionen i huvudämnes- och
ensemblekurserna används en modell som relaterar studentens konstnärliga och tekniska förmåga
vid inträdesprov och följande beting och examinationer stegvis till varandra.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De bedömda arbetena i urvalet visar genomgående på att studenterna kan formulera
och utveckla egna idéer. De visar också på självständighet i förverkligandet av musikaliska projekt
och förmåga att lösa konstnärliga problem. I flera fall arbetar studenterna medvetet och effektivt med
sina frågeställningar samt fullföljer och fördjupar sina resonemang.
Självvärderingen ger exempel på flera typer av projekt där förmågan att koncipiera och gestalta
konstnärliga idéer utvecklas, till exempel experimentella ljudkonstutställningar inom elektroakustisk
profil och improvisationskonserter där studenternas uppgift är att fylla ett givet tidsinnehåll med musik.
Här ses också ett exempel på progression inom utbildningen, från en mindre solokonsert termin två till
en mer omfattande termin fyra. Vid intervjuerna påpekades också att kandidatutbildningen är
genremässigt öppen och ger goda förutsättningar för gränsöverskridande konstnärlig stimulans.
I självvärderingen beskrivs hur förmågan att genomföra uppgifter inom givna tidsramar under
utbildningen tränas och bedöms genom studenternas kontinuerliga deltagande i offentliga konserter
samt genom intern examination vid beting, ensemblespel och solistiska framträdanden. Exempel ges
på hur kompositionsstudenter samarbetar under tidspress med en symfoniorkester och hur
improvisationsstudenter inom ramen för huvudinstrumentkursen självständigt organiserar och
genomför temakonserter. Även i intervjuerna betonades att träning av denna förmåga är
genomgående och central i de flesta kurser.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Arbetena i urvalet visar på medvetenhet om musikaliska uttrycksformers relation till
andra konstnärliga sammanhang och en förmåga att göra relevanta bedömningar, till exempel med
avseende på samspel med andra musiker. I flera arbeten problematiserar studenterna också
samhälleliga och etiska frågor som förhållandet mellan musik och kulturell identitet eller
publikkommunikation.
Självvärderingen beskriver hur dessa aspekter tas upp i kurser med fokus på etik,
musikhistorieundervisning och entreprenörsseminarier. Det påpekas också att den obligatoriska
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oppositionen av medstudenters självständiga arbete ger tillfälle till arbete med bedömning med fokus
på konstnärliga aspekter. Vid intervjuerna bekräftades att konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter diskuteras i utbildningen vilket stärker bedömningen att hög måluppfyllelse nås.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Musik - konstnärlig master

A-2013-103091

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Flera arbeten i urvalet visar på god musikalisk teknik och gestaltningsförmåga samt god
förmåga att resonera kring det egna musikaliska arbetet och att relatera detta till närliggande
konstnärlig praxis och relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt, till exempel på området nutida
konstmusik och improvisation. I några arbeten är det inte möjligt att bedöma graden av bredd och
fördjupning eftersom dokumentationen enbart redovisar orkesterspel. I dessa fall framgår alltså inte
klart de enskilda studenternas individuella nivå av kunskap och förståelse. I intervjuerna redogjordes
dock på ett övertygande sätt för hur individuell utveckling inom denna inriktning utvecklas och
examineras under utbildningen genom studenternas medverkan både i orkester och i
kammarmusikaliska sammanhang. De tränas där i ett professionellt förhållningssätt och bedöms
också fortlöpande vid interna examinationer.
I självvärderingen ges ytterligare exempel på bredd i denna inriktning med klingande exempel från
orkesterkonserter på hög nivå. Det visas också hur detta uppnås i utbildningens övriga inriktningar, till
exempel i orgelämnets breda spektrum av repertoar och kombination av interpretations- och
improvisationsstudier, samt i studenternas deltagande i litteratur- och seminariekurser med fokus på
konstnärlig reflektion.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De bedömda arbetena i urvalet visar på en god metodisk medvetenhet och en förmåga
att resonera kring hur det musikaliska uttrycket relaterar till personlig konstnärlig utveckling. De visar
också på insikter i praktiska och kommunikationsmässiga förutsättningar för musikalisk gestaltning.
Flera studenter redogör på ett detaljerat sätt för problem och kvaliteter i den process som leder fram
till konstnärlig mognad. Vid intervjuerna beskrevs hur detta på ett positivt sätt fokuseras under
handledningen i samband med det självständiga arbetet.
Självvärderingen visar på hur förmågorna utvecklas och examineras i utbildningen, till exempel i
gestaltande redovisningar och genom fortlöpande arbete med konstruktiva självbedömningar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
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inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Flera arbeten i urvalet visar på mycket hög måluppfyllelse gällande förmågan att
självständigt och kreativt formulera konstnärligt intressanta frågor, göra konstnärliga val och lösa
avancerade problem i musikaliska gestaltningar. Några arbeten är svårbedömda beroende på
begränsad klingande dokumentation men i de reflekterande delarna dokumenterar studenten den ofta
tysta kunskap som finns på området och bidrar därmed till kunskapsutvecklingen. Övriga arbeten
visar prov på självständiga intentioner i musikaliskt framförande och projektdesign och visar på god
förmåga att med systematik undersöka nya konstnärliga vägar och metoder. De klingande exempel
som bifogas självvärderingen ger bilden av en mycket hög konstnärlig nivå i inriktningen orkesterspel.
Självvärderingen visar också på en progression i utbildningen genom gradvis höjd kravnivå inom
huvudområdet. Den pekar på hur kritisk reflektion tränas i samtliga inriktningar genom till exempel
dialogseminarier kring kompositionsstudenternas pågående arbete och i kammarmusikaliskt
samarbete med externa institutioner där studenterna får möta andra konstnärliga förhållningssätt.
Intervjuerna bekräftade intrycket att utrymmet för självständiga konstnärliga val och utvecklande av
en individuell profil är stort.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på god förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck gestalta
musikaliska idéer samt att resonera kring projektdesign, praktiska förutsättningar, metoder och
problemlösning. Till exempel ges prov på hur för huvudinstrumentet relevanta frågeställningar kan
identifieras och adresseras på ett kreativt sätt inom inriktningen orkesterspel, och hur koherens
mellan konstnärlig idé och framställning kan uppnås i musikaliska projekt. Självvärderingen visar med
exempel från de olika inriktningarna på hur fördjupning och självständighet uppnås, till exempel i
examenskonserter, projekt inom det självständiga arbetet och övningsprovspelningar.
Självvärderingen beskriver hur förmågan att genomföra uppgifter inom givna tidsramar utvecklas och
examineras kontinuerligt vid lektioner, vid institutionens offentliga konsertverksamhet och i
samarbeten med externa konsertproducenter, till exempel kammarmusikföreningen. Detta sker också
i samband med planering och presentation av det självständiga arbetet. I intervjuerna betonades att
förmågan att hålla tidsramar är centralt i utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar främst på god förmåga att göra bedömningar utifrån konstnärliga
aspekter. Studenterna kan göra konstnärligt relevanta val i förhållande till det egna musikaliska
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uttrycket. De visar god medvetenhet om det musikaliska arbetets relationella karaktär, särskilt med
avseende på uppförandepraxis i olika konstnärliga sammanhang och i ett historiskt perspektiv.
Förmågan att göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter framkommer i mindre grad i
de självständiga arbetena men i självvärderingen beskrivs de som centrala i den konstnärliga
handledningen och musicerandet. Till exempel tas frågeställningar kring konstens och konstnärens
roll i samhället upp i improvisationsinriktningen, och förhållandet mellan individuellt musicerande och
kollektivt ansvarstagande i orkesterspelsinriktningen. Vid intervjuerna bekräftades att detta också
tränas i själva orkesterspelet. Självvärderingen lyfter också fram hur interkulturella perspektiv på
musicerande och publikrelationer fokuseras i samarbetet med El Sistema, vilket ger studenterna
möjlighet till nya och icke-traditionella lärandesituationer.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

Musik - konstnärlig kandidat

A-2013-103088

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög och i några fall mycket hög
måluppfyllelse. Arbetena visar på musikalisk teknik och instrumentkännedom i förhållande till
traditioner och praxis inom respektive musikaliskt fördjupningsområde. Dokumentationen av
musikaliska delar visar på musikalisk gestaltningsförmåga och i några fall väsentligt fördjupad
profilering och praktisk kunskap inom huvudområdet.
I självvärderingen framgår att studenterna aktivt reflekterar över metoder och processer som en del i
den musikaliska interaktionen inom ensemblekurser och improvisation, liksom i kompositionsstudenternas samarbete med musiker. Några arbeten visar på brister i förmågan att formulera och
bearbeta relevanta frågor och processer inom sitt musikaliska fördjupningsområde. I självvärderingen
framhålls att studenterna i teorikurser uppvisar reflekterande kunskaper som inte alltid framgår i det
självständiga arbetet.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse dock är
spridningen stor. När det gäller förmågan att musikaliskt tolka form och innehåll är måluppfyllelsen
hög. Hälften av arbetena visar dock på bristande måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Analys och reflektioner kring
kopplingen mellan konstnärliga intentioner och motiv för musikaliska val saknas i många arbeten.
Vid intervjuerna framkom att kritiskt tänkande ses som en integrerad del av träningen i musikerskapet.
Av självvärderingen framgår att studenterna ständigt reflekterar i sin musikaliska praktik och att detta
tränas och examineras i gemensamma lektioner och tematiska projekt. Begreppen ”kritisk reflektion”
används dock på ett svepande och outtalat sätt som gör det svårt att se hur studenternas kritiskt
reflekterande förmåga definieras, tränas och examineras i utbildningen. Otydligheten i
begreppsanvändningen avspeglas också i de självständiga arbetena.
Måluppfyllelsen bedöms trots påtalade svagheter sammantaget vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
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konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Flertalet av arbetena i urvalet visar att studenterna uppnår hög eller mycket hög
måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt förverkliga musikaliska idéer och generell
förmåga att lösa gestaltningsmässiga problem. Förmågan att lösa konstnärliga problem i musikalisk
praktik är överlag god och visas i konserter och examinationer under hela utbildningen, vilket också
framgår av självvärderingen. Det finns dock några självständiga arbeten som visar på brister i
förmågan att verbalt identifiera, formulera och diskutera musikaliska problem. Även i arbeten som
presenterar intressanta frågor, saknas i flera fall en fördjupande kommentar kring hur de bearbetats i
den musikaliska processen.
I självvärderingen och i intervjuerna beskrivs att förmågan att genomföra konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar tränas och bedöms genom studenternas kontinuerliga deltagande i offentliga
konserter och i intern examination av ensemblespel och solistiska framträdanden. Detta gör det troligt
att hög måluppfyllelse nås även avseende förmågan att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Samtliga arbeten i urvalet visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse. Förmågan att
göra relevanta konstnärliga bedömningar framgår i dokumentationerna av eget musicerande och
samspel med medmusiker. Repertoarval och musikproduktioner är oftast oproblematiska relativt
konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, men huruvida studenten gjort medvetna bedömningar
framgår oftast inte. I flera arbeten har förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta
samhälleliga och etiska aspekter därför inte kunnat bedömas.
I självvärdering och intervjuer framgår att några inriktningar rymmer moment där mediekritik och
etiska aspekter på yrkesliv och entreprenörskap diskuteras. Under intervjuerna framkom att det på
lärosätet finns en medvetenhet om att mediekritik borde ingå i alla inriktningar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots de skillnader som framkom mellan de olika
inriktningarna avseende samhälleliga och etiska aspekter i självvärdering och intervjuer.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Kungl. Musikhögskolan i

Musik - konstnärlig master

A-2013-10-

Stockholm

3092

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Många av de självständiga arbetena i urvalet visar på mycket hög måluppfyllelse.
Studenterna visar god gestaltningsförmåga, virtuos instrumentbehandling och ingående kännedom
om det valda musikområdets förutsättningar. Flera arbeten visar också på betydande förmåga att
resonera kring den egna musikaliska praktiken liksom att relatera sitt arbete till konstnärlig praxis och
relevant forskning inom fördjupningsområdet.
I självvärderingen och intervjuer framgick att dessa förmågor också tränas och bedöms i en
forskningsförberedande kurs som är gemensam för alla inriktningar, vilket stärker bilden av att mycket
hög måluppfyllelse säkras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Flera av de bedömda arbetena i urvalet visar på mycket hög måluppfyllelse. Studenterna
visar en väl utvecklad kunskap och förmåga att hantera komplexa musikaliska uppgifter i olika
situationer. Arbetena visar på betydande medvetenhet och förmåga att resonera kring hur
musikaliska intentioner relaterar till gestaltning och personligt uttryck. Studenterna visar också god
insikt om metoder och processer för personlig utveckling och kommunikationsmässiga förutsättningar.
Självvärderingen visar hur studenterna utvecklas och examineras genom konstruktiv respons i
undervisning, seminarier och vid olika bedömningstillfällen, vilket stärker bilden av att en mycket hög
måluppfyllelse nås.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Arbetena i urvalet visar på hög eller i några fall mycket hög måluppfyllelse avseende
förmågan att självständigt och kreativt formulera konstnärligt intressanta frågor, göra konstnärliga val
och lösa avancerade problem i musikaliska gestaltningar.
Av självvärderingen framgår hur man säkrar att hög måluppfyllelse nås bland annat genom
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seminarieserier där kritisk reflektion övas och utvecklas. De självständiga arbetenas utformning gör
att de förutom egen utveckling också kan bidra till generell kunskapsutveckling inom
fördjupningsområdet. I självvärderingen beskrivs att den musikaliska praktiken utvecklas i samverkan
med externa institutioner, uppdragsgivare och aktörer inom olika musikformer. Intervjuerna bekräftade
detta intryck.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Majoriteten av arbetena i urvalet visar på mycket hög måluppfyllelse. Studenterna har
mycket god förmåga att med väl utvecklade personliga uttryck skapa och förverkliga musikalisk
gestaltning. I de självständiga arbetena presenteras intressanta frågor och problemställningar med
hög relevans för respektive fördjupningsområde. Den konstnärliga bearbetningsprocessen beskrivs
och diskuteras insiktsfullt med relevanta begrepp och musikaliska exempel.
Självvärderingen beskriver hur förmågan att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
utvecklas och examineras kontinuerligt vid lektioner, i samarbeten med externa konsertproducenter
samt i samband med det självständiga arbetet. Intervjuerna bekräftade intrycken av ovanstående
bedömning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar att studenterna har god och i flera fall mycket god förmåga att
göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter. Studenterna gör konstnärligt
relevanta val i förhållande till det egna musikområdet. De visar medvetenhet om det musikaliska
arbetets relationella karaktär, särskilt med avseende på uppförandepraxis i konstnärliga sammanhang
och med historiskt perspektiv.
I självvärderingen betonas förmågan att lyssna som essentiell i både eget och ensemble
musicerande. Den lyssnande förmågan bekräftas i de självständiga arbetenas klingande delar och
textliga resonemang. Studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter har endast kunnat bedömas i några arbeten. Av självvärderingen framgår att detta
skulle kunna handla om hur man utformar och presenterar festival- och konsertprogram så att det
attraherar och når ut till publiken. Hur studenterna tränas i detta och hur det bedöms är dock oklart. I
självvärdering och intervjuer framgick att moment kring samhälleliga och etiska aspekter finns i
utbildningarna inom komposition och musikproduktion, medan det är mer oklart hur de berörs inom
andra inriktningar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, trots oklarheter i hur studenterna tränas och
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bedöms avseende etiska och samhälleliga aspekter i de olika inriktningarna.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
-

utvecklingsarbete
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,

-

frågeställningar och situationer inom området
visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga

uppgifter inom givna tidsramar
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

14(49)

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-548-13

Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Luleå tekniska universitet

Musik - konstnärlig kandidat

A-2013-103089

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse
gällande det musikaliska hantverket och dess praktiska och teoretiska grunder. Ett flertal av arbetena
tar på ett förtjänstfullt och strukturerat sätt upp relevanta frågeställningar, men ligger inte på så hög
konstnärlig nivå. Studenterna visar dock medvetenhet om och tillämpning av relevanta metoder för
konstnärlig framställning och utforskande musikaliskt arbete.
I självvärderingen beskrivs hur studenternas individuella färdighetsutveckling sker kontinuerligt i
inriktningskurser och examineras löpande. Av intervjuerna framkom att studenternas möjlighet till
personlig utveckling gynnas, tack vare det förhållandevis begränsade antalet studerande, och att
förutsättningarna för genreöverskridande verksamheter är goda. I självvärderingen uttrycker lärosätet
angående de valbara kurserna att: Innehållet formas individuellt efter den enskilde studentens
specialisering och utbildningsbehov, vilket i intervjuerna framhölls som värdefullt och utvecklande.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Merparten av de bedömda arbetena i urvalet visar på förmåga att analysera och tolka
musikalisk form och innehåll, samt förmåga att problematisera eget och andras konstnärliga
förhållningssätt. Flera arbeten bedöms som något smala och utan stort utrymme för att
problematisera konstnärliga frågeställningar eller ge dessa en individuell, självständig prägel.
Samtidigt ger ett antal arbeten prov på god förmåga till analys och kritisk reflektion över relevanta
konstnärliga förhållningssätt.
Självvärderingen beskriver ingående hur målet tränas och examineras på olika sätt, till exempel
genom skriftliga reflektioner, bedömningar av inspelningar och muntlig framställning. Intervjuerna
bekräftade intrycket att detta sker på ett tillfredsställande sätt. Studenterna agerar också som
opponenter på varandras examensarbeten.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
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tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Samtliga arbeten i urvalet visar på förmåga att genomföra musikaliskt utforskande
projekt i gestaltning och i skrift. Flera arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller att
självständigt identifiera och formulera konstnärligt och gestaltningsmässigt relevanta problem samt att
systematiskt undersöka dessa. Tidvis kan undersökningarnas frågeställningar sägas vara för ytliga,
varvid mer djupgående insikter i dessa fall inte kan sägas ha erhållits. Man lyckas dock oftast tydligt
koppla frågeställningarna till den praktiskt konstnärliga redovisningen.
I självvärderingen beskrivs hur utvecklandet av den självständiga konstnärliga rösten sker progressivt
under utbildningen genom en allt högre kravnivå. I självvärderingen och i intervjuerna beskrevs på ett
förtjänstfullt sätt hur man medvetet arbetar för att utveckla och förbättra förmågan att möta deadlines
och hantera tidspress genom konsert- och ensembleverksamhet.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Arbetena i urvalet visar genomgående på hög måluppfyllelse avseende förmågan att
göra nyanserade och väl avvägda bedömningar främst på det konstnärliga området, till exempel när
det gäller metoder, inriktningar och gestaltning med relevant anknytning till angivna konstnärliga
frågeställningar. Bedömningar av samhälleliga och etiska aspekter syns i mindre grad i de bedömda
arbetena.
Självvärderingen beskriver viss kursverksamhet med fokus på etiska aspekter, och i intervjuerna
framkom hur detta fokuseras i musicerande, till exempel i samarbeten med andra musiker och i
sammansättning av konsertprogram. Intervjuerna visade också på en medvetenhet om betydelsen av
det publika mötet, med frågeställningar kring vilken den tänkta målgruppen kan vara.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen
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Luleå tekniska universitet

Musikalisk gestaltning - konstnärlig master

A-2013-103094

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Arbetena i urvalet visar på en hög måluppfyllelse avseende hantverksmässigt kunnande
och bred kunskap inom huvudområdet, en medvetenhet kring huvudområdenas genrespecifika drag,
ideomatik och tradition, samt på förmåga att resonera kring det egna uttryckets relation till musikalisk
teknik och konstnärliga förutsättningar. Flera arbeten visar på väsentligt fördjupade kunskaper inom
det valda området och på förtrogenhet med relaterad konstnärlig praxis och forskning.
Av intervjuerna framkom att studenternas möjlighet till personlig utveckling gynnas, tack vare det
förhållandevis begränsade antalet studerande, och att förutsättningarna för genreöverskridande
verksamheter är goda. Självvärderingen beskriver och intervjuerna bekräftade hur detta kan gestaltas
till exempel inom inriktning instrument, där lärare och student i samråd lägger upp undervisningens
repertoar, framförandeformer och projekt. Detta ger möjlighet till självständiga val, bredd och
fördjupning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: De bedömda arbetena i urvalet visar med enstaka undantag att studenterna når en
mycket god medvetenhet om val av metoder för att hantera komplexa musikaliska företeelser. De
resonerar ofta välformulerat och självständigt kring hur det egna musikaliska arbetet relaterar till
musikalisk interaktion och till fysiska och psykologiska förutsättningar. I några fall ses dock en
svagare koppling mellan de reflektioner som framställs skriftligt och det musikaliska arbetet.
Vid intervjuerna framkom att strukturen och rutinerna kring examensarbetena är mycket väl etablerad
och genomtänkt, samt under ständig utveckling. Självvärderingen bekräftar detta intryck och ger
dessutom flera exempel från andra kurser på hur medvetenhet om metoder för lärande och skapande
fokuseras i praktiken. Till exempel får studenterna vid inriktningen dirigering pröva och utveckla sin
repetitionsmetodik vid samarbeten med professionella ensembler. I inriktningen komposition tränas
detta genom hela processen från arbete med skisser till samarbete med musiker eller dirigenter som
ska framföra verken.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
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inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Arbetena i urvalet visar på mycket god förmåga att självständigt och kreativt formulera
konstnärligt intressanta frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, och de är mycket medvetet och
noggrant genomförda. Arbetena vittnar om en välutvecklad förmåga att problematisera processen,
och ställa relevanta frågor som leder fram till konstruktiva beslut. Ett flertal arbeten visar på
självständiga konstnärliga intentioner i framförandeformer och projektdesign samt på att studenterna
kan förhålla sig kritiskt och reflekterande till tradition och samtid. Måluppfyllelsen syns främst i de
reflekterande och skriftliga delarna. Vissa arbeten har ett stort sidantal och mindre betydande
musikaliska bidrag.
Självvärderingen beskriver ingående hur målet tränas och examineras på olika sätt, till exempel
genom skriftliga reflektioner, bedömningar av inspelningar och muntlig framställning. Intervjuerna med
lärare och studenter bekräftade intrycket att detta sker på ett tillfredsställande sätt.
Studenterna agerar också som opponenter på varandras examensarbeten.
Även om måluppfyllelsen syns främst i de skriftliga delarna av de självständiga arbetena bedöms den
sammantaget som mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Flertalet arbeten i urvalet visar på mycket god förmåga att förverkliga egna konstnärliga
idéer, identifiera och lösa gestaltningsmässiga problem och att resonera kring projektdesign och
problemlösning. De utmaningar som uppstått i processen har genom reflektion och välutvecklad
förmåga att finna rationella lösningar övervunnits, och utmynnat i en tydligt fördjupad kunskap.
I självvärderingen och intervjuerna beskrevs på ett förtjänstfullt sätt hur man arbetar för att utveckla
och förbättra förmågan att möta deadlines och hantera tidspress, till exempel genom
konsertmedverkan och med individuella tidsplaner.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Flera av arbetena i urvalet visar på god förmåga att göra bedömningar främst på det
konstnärliga området, till exempel när det gäller det musikaliska arbetets förhållande till genrer och
uppförandepraxis. Några arbeten visar också på medvetenhet om och resonerar kring samhälleliga
och etiska aspekter, till exempel i relation till genomförda etnografiska metoder, men generellt belyses
denna aspekt i mindre hög utsträckning i arbetena.
Självvärderingen beskriver viss kursverksamhet med fokus på etiska aspekter, och i intervjuerna
framkom hur detta fokuseras i musicerande, till exempel i samarbeten med andra musiker och i
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sammansättning av konsertprogram samt i diskussioner kring debatten som omger konstnärlig
forskning med dess politiska och samhälleliga aspekter. Intervjuerna visade också på en
medvetenhet om betydelsen av det publika mötet, med frågeställningar kring vilken den tänkta
målgruppen kan vara.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området

-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

-

visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Lunds universitet

Musik - konstnärlig kandidat

A-2013-103090

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar generellt på hög måluppfyllelse. De klingande delarna visar på
en god och jämn standard vad praktiskt instrumentkunnande och gestaltningsförmåga beträffar.
Några av arbetena visar i de skriftliga delarna på bristande medvetenhet om stilistiska resonemang
och oreflekterade kunskaper om traditioner.
I självvärderingen beskrivs hur progressionen säkras i betingsredovisning samt mitterminsamtal.
Likaså beskrivs hur kunskap om processer övas i kurser i instuderingsteknik och samspel.
Fördjupning i områdena möjliggörs bland annat genom att doktorandstudenter också undervisar på
grundnivå.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Det stora flertalet av arbetena i urvalet visar på hög måluppfyllelse avseende förmågan
att musikaliskt tolka form och innehåll. Några arbeten visar på bristande måluppfyllelse gällande
förmågan att verbalisera den egna utvecklingen och kritiskt granska den egna konstnärliga
progressionen. Det finns exempel på att länken mellan examensarbetets klingande del och den
skriftliga reflektionen är svag. Balansen mellan starka subjektiva anslag i reflektionen och anknytning
till det musikaliska materialet synes vara en central och generell utmaning i de skriftliga arbetena.
Av intervjuerna framgick att det skriftliga arbetet upplevs som positivt och banar väg för en bredare
färdighets- och kunskapsprofil med därtill hörande ökad anställningsbarhet. Självvärderingen nämner
kurser som medvetandegör reflektionens betydelse. Den skrivguide, som alla studenter får, beskriver
kriterierna för bedömningen av den kritiska reflektionen. Gruppundervisningens betydelse för
uppövandet av den kritiska analysen av både klingande material och skriftligt arbete framhålls i
självvärderingen. I intervjuerna bekräftades att studenterna har stora möjligheter att påverka till
exempel repertoarval inför examensarbetet.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
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tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Majoriteten av arbetena i urvalet visar på hög måluppfyllelse avseende förmågan att
självständigt hantera musikaliska idéer och identifiera gestaltningsmässiga problem och genomföra
projekt. I vissa arbeten identifierar studenten konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, men
kommenterar inte vilka åtgärder som borde vidtas för att lösa dessa problem.
I självvärderingen betonar man originalitet och personligt tonfall i studenternas arbeten. Träning i att
hålla tidsramar förefaller vara väl fungerande. Självvärderingen beskriver läsårets uppbyggnad med
bland annat projektveckor som praktik i förmåga att slutföra uppgifter inom givna tidsramar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Måluppfyllelsen bedöms också vara hög när det
gäller studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter
Självvärderingens beskrivning av kurserna Musik och Samhälle, Scennärvaro samt Karriärkontorets
verksamhet kan sägas stödja målsättningen på denna punkt. Studenterna bekantar sig med
arbetslivets villkor både inom kurser och i talrika projekt med den omgivande musikmiljön. Här är
lärarkårens förankring i musikmiljön utanför skolan viktig och den kan bedömas som stark.
Självvärderingen talar om att den kalibrerar den värdegemenskap mellan arbetsmarknad och
utbildning som gör att studenterna kan vara säkra på att nå de mål som både yrkesliv och utbildning
ställer upp. Intervjuerna bekräftade att betoningen av etiska och samhälleliga aspekter växer fram
som en del av utbildningen på kandidatnivå, men också att dialogen mellan utbildningen och
arbetslivet skulle kunna intensifieras för att stimulera en ökad måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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ID-nr

Lunds universitet

Musik - konstnärlig master

A-2013-103093

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående på en hög och i flera fall mycket
hög måluppfyllelse avseende studenternas breda kunnande inom huvudområdet. Många av arbetena
visar på ett gediget instrumentkunnande, medvetenhet om stilvariationer och
interpretationstraditioner. I de skriftliga delarna av arbetena hänvisas i de flesta fall till relevant
forskning och till källor för fortsatta studier men här finns också några exempel på arbeten med
bristande måluppfyllelse.
I självvärderingen beskrivs hur doktoranderna genomför projekt i grundutbildningen och handleder
masterstudenter, vilket är ett gott exempel på kompetenscirkulation inom institutionen och som också
gör det troligt att hög måluppfyllelse nås. Både lärarnas aktiva kontakter med ”praxisfronten” och
många studenters projekt och festivalengagemang säkrar det konstnärliga utvecklingsarbetet.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: De bedömda arbetena i urvalet visar med något undantag på en hög och i flera fall
mycket hög grad av medvetenhet och förtrogenhet med processer inom musikalisk gestaltning i
spänningsfältet mellan personlig övertygelse och nedärvd tradition.
Av självvärderingen framkommer att studenterna kunskap i repetitionsteknik, analys,
programsammanställning och konsertproduktion säkras genom talrika kurser. Av självvärderingen
framkommer vidare att det finns tydliga bedömningskriterier för den gestaltande delen och den
skriftliga delen av de självständiga arbetena avseende studenternas förtrogenhet med metoder och
processer, vilket också avspeglar sig i de granskade arbetena.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse. I flera av de bedömda
arbetena i urvalet levandegörs centrala frågeställningar inom interpretationsarbetet och utvecklas
innovativa uttryckssätt. Likaså reflekterar studenterna väl över konstnärliga förhållningssätt i
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förhållande till gängse betydelser. I urvalet finns också exempel på enklare genomförda arbeten, där
frågor behandlas på ett mer oreflekterat sätt.
I självvärderingen liksom i intervjuerna betonades de gemensamma lektionernas betydelse för
uppövningen av studenternas kritiska förmåga. Både den ständigt pågående diskussionen, de
regelbundna utvärderingarna mellan lärare och studenter samt studenter emellan fungerar som
garanter för utveckling av den kritiska förmågan.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse och på en god förmåga och väl
utvecklade personliga uttryck i musikalisk gestaltning. Här redovisas övertygande självständiga
musikaliska tolkningar med höga ambitioner.
I självvärderingen beskrivs att studenterna kontinuerligt tränas och examineras i att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar, genom en stor mängd i förväg planerade uppspelningstillfällen och
med i förväg definierat musikaliskt innehåll: lektioner, gemensamma lektioner, beting, master-classes
och konserter. I intervjuerna framgick också att förmågan att slutföra uppgifter inom givna tidsramar
betraktas som en i utbildningen till yrkesmusiker inbyggd dimension och det betonades att samtliga
arbeten avslutas i tid.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse. De bedömda arbetena
visar på god kunskap om det professionella musikerlivets villkor.
I självvärderingen beskrivs att förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska
aspekter inte är ett mål som examineras separat, men som ständigt tränas och därmed genomsyrar
utbildningen. I intervjuerna framkom att man upplever det som en brist att externa censorer inte
används vid examinationer. Å andra sidan framhöll man lärarnas starka förankring i det omgivande
musiklivet som en garant för måluppfyllelse. Både i självvärderingen och intervjuerna betonades
entreprenörskapets växande betydelse på musikområdet och även i utbildningen. Via den rika
kopplingen till festivaler och Inter Art Center, som är en plattform för institutionsövergripande projekt,
kan dessa egenskaper också utvecklas. Av intervjuerna framkom att studenterna i examenskonserter
och självständiga arbeten kontinuerligt tränas i att förhålla sig till en publik i sin roll som utövande
musiker.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom området
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Bilaga 3
Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr 411-548-13)

Konstnärlig kandidatexamen i musik - mål och kriterier
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten
visa kunskap och förståelse inom
det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen,
inbegripet kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund,
kunskap om och erfarenhet av
metod och processer samt
fördjupning inom området

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 god kunskap om huvudområdets
praktiska grund
1:2 god kunskap huvudområdets
teoretiska grund
1:3 god kunskap om och erfarenhet
av metod och processer
1:4 mer fördjupad kunskap inom
huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 kunskap om huvudområdets
praktiska grund
1:2 kunskap om huvudområdets
teoretiska grund
1:3 kunskap om och erfarenhet av
metod och processer
1:4 fördjupad kunskap inom
huvudområdet

Kunskapsform:

Kriterier för mycket hög

Kriterier för hög

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1 bristande kunskap om
huvudområdets praktiska grund
1:2 bristande kunskap om
huvudområdets teoretiska
grund
1:3 bristande kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer
1:4 otillräckligt fördjupad kunskap
inom huvudområdet
Kriterier för bristande
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Färdighet och förmåga
Mål 2
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten
visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
Mål 3
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
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måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 god förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 god förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att beskriva, analysera
och tolka form, teknik och
innehåll
2:2 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 god förmåga att självständigt
skapa, förverkliga och uttrycka
egna idéer, identifiera, formulera
och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att
självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 bristande förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse
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Mål 6
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter
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Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 god förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 god förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter
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Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga och etiska
aspekter

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter
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Konstnärlig masterexamen i musik/musikalisk gestaltning - mål och kriterier
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1a
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa kunskap och
förståelse inom det huvudsakliga
området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom området
som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Mål 1b
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förtrogenhet
med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området

Kunskapsform:

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett mycket brett kunnande inom
huvudområdet
1a:2 avsevärt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av
huvudområdet
1a:3 väsentligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett brett kunnande inom
1a:1 bristfällig kunskapsbredd inom
huvudområdet
huvudområdet
1a:2 väsentligt fördjupade kunskaper 1a:2 brist på fördjupade kunskaper
inom vissa delar av
inom vissa delar av
huvudområdet
huvudområdet
1a:3 fördjupad insikt i aktuellt
1a:3 otillräcklig fördjupning rörande
forsknings- och utvecklingsinsikter i aktuellt forskningarbete
och utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 betydande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 förtrogenhet med metod och
processer för att hantera
komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
 bristande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom huvudområdet

Kriterier för mycket hög

Kriterier för hög

Kriterier för bristande
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Färdighet och förmåga
Mål 2
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,
utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
Mål 3
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga
egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga problem
samt planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar
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måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 betydande förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 betydande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 betydande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att självständigt och
kreativt kunna formulera nya
frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen
2:2 förmåga att lösa mer avancerade
problem, utveckla nya och egna
uttryckssätt
2:3 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att
självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 bristande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 betydande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa och
förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga
problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 bristande förmåga att planera
och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade
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uppgifter inom givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Mål 6
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter
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uppgifter inom givna tidsramar

konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga och etiska
aspekter

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
samhälleliga och etiska aspekter
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Bilaga 4
Bedömningsgrunder

Övergripande kommentarer
1
Utformningen av det som kallas examensarbete/självständigt arbete på svenska
musikerutbildningar (härefter: examensarbete) kan variera, dels mellan olika lärosäten,
dels individuella projekt emellan. Detta ses som en tillgång när det gäller självständiga
konstnärliga arbeten. Det finns alltså inte en ”rätt” modell för examensarbetet.
Examensarbetet kan t ex bestå av 1) två delar; en klingande/gestaltande del och en
reflekterande/kommenterande del som fokuserar någon/några aspekt(er) av
musicerande/musikerskap, eller 2) en löpande framställning om ett musikaliskt
projekt/problem med integrerade länkar. Andra varianter kan förekomma. Bedömarna bör
genomgående vara medvetna om att det inte är examensarbetets utformning som ska
bedömas utan den musikaliskt-konstnärliga kunskapen, färdigheten och
värderingsförmågan.
2
Musikerutbildningarnas huvudmål är att utbilda professionella musiker med hög
konstnärlig-musikalisk kvalitet. Tyngdpunkten i den samlade bedömningen bör därför
ligga på hur/huruvida musikerskapet åskådliggörs i övertygande musikalisk
framställning. Ett omfångsrikt skriftligt arbete kan alltså inte kompensera för en svag
musikalisk prestation.
3
De preciseringar och exemplifieringar av kriterierna som ges nedan är avsedda som en
hjälp för bedömarna att analysera hur/om målen som helhet uppfylls. De ska inte
användas separat utan en samlad bedömning av varje mål ska göras. Detta innebär att ett
mål kan bedömas som uppfyllt i ett arbete även om inte alla bedömningskriterier har
kunnat ses/varit uppfyllda i detsamma.
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Kandidat
Mål 1
Detta mål rör studentens kunskap, vilken på kandidatnivå kan beskrivas som en
grundläggande konstnärlig-musikalisk allmänbildning. De praktiska och teoretiska
delarna går in i varandra och går ibland inte att särskilja. Följaktligen är delmålen 1:1 och
1:2 interrelaterade och bör bedömas som sådana: Musikskapandets och gestaltandets
hantverk (praktisk grund) är beroende av kunskap om instrument, traditioner, genrer,
musikteori etc (teoretisk grund) och det som kallas teoretiska kunskaper manifesteras
oftare i musikalisk utövning snarare än redovisas separat från denna. Ett exempel är
kunskapen om olika interpretationstraditioner på ett visst instrument: Denna kan
inhämtas genom exempelvis lyssning, läsning och övning men åskådliggörs i
musicerande. Ett sätt att göra en övergripande bedömning av målen 1:1 och 1:2 kan vara
att se på hur hantverksmässig skicklighet (”skill”) och konstnärlig målsättning
(”intention”) samspelar.
Målets andra del (se 1:3) speglar lärandet och rör studentens kunskap om metoder och
processer i musikaliskt arbete. Detta kan gälla t ex: hur övningsteknik och lärprocesser
vid instudering, improvisation eller komposition samspelar med konstnärliga intentioner;
hur musikalisk interaktion inom en ensemble eller med publiken kan utvecklas; hur
förankring i tradition och hantverkskunskap kan förenas med konstnärligt nytänkande,
experimenterande och instrumentalutveckling; hur ett framgångsrikt och positivt livslångt
lärande åstadkoms i det fysiskt och psykologiskt ofta mycket krävande yrket som
musiker.
Samtliga delmål kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika
grad i olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna). Exempel
på vad delmålen kan innebära:

1:1

1:2





Visa på god musikalisk teknik och instrumentkännedom.
Visa på god musikalisk gestaltningsförmåga
Visa medvetenhet och kunskap om det musikaliska hantverket och instrumentets
förutsättningar.



Visa medvetenhet om traditioner, idiomatiska uttryck och uppförandepraxis i den
gestaltade musiken.
Visa kännedom om närliggande konstnärlig praxis och relevant forsknings- och
kunskapsutveckling på det valda området.



1:3




Visa insikt i den valda musikaliska gestaltningens psykologiska och
kommunikationsmässiga förutsättningar och krav.
Visa medvetenhet om arbetssätt i och för musikalisk interaktion, gestaltning och
lärande samt om metoder för fysisk och mental behärskning i musikaliskt
utövande.
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Visa på profilering och fördjupning inom ett valt område av musikalisk
gestaltning.

Mål 2
Målet rör studentens förmåga att tolka och reflektera i praktik och teori, d v s både i
musikaliskt utövande och i kommenterande/beskrivande framställning.
Reflektion i handling är en självklar och oundgänglig del av musikaliskt lärande och
skapande: Konstnärliga intentioner, probleminsikter, reflektion och beslutsfattande är
nödvändiga och inte alltid uttalade delar av processen att nå fram till en övertygande och
helgjuten musikalisk gestaltning. Denna process kan ofta endast i viss mån synliggöras
och utvecklas genom språkliggörande. Kvaliteten i analys, tolkning och reflektion
manifesteras därför främst i kvaliteten på den musikaliska gestaltningen.
Båda delmålen kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika grad
i olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna). Exempel på vad
delmålen kan innebära:
2:1

2:2



Visa förmåga att behärska och kommunicera musikalisk form och musikaliskt
innehåll med tydlighet och säkerhet i en musikalisk gestaltning.



Visa förmåga att göra konstnärliga val och inta ett självständigt förhållningssätt i
en musikalisk gestaltning.
Visa förmåga att beskriva, kritiskt granska och problematisera konstnärliga val
och förhållningssätt.



Mål 3
Målet rör studentens förmåga att genomföra musikaliska projekt (d v s ”konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar”). Detta kan vara t ex konserter, inspelningar,
föreställningar eller kompositioner. Utvecklandet av denna studenternas förmåga att
genomföra musikaliska projekt är huvudfokus för professionella musikutbildningar.
I Mål 3 konkretiseras den kunskap som beskrivs i Mål 1.
Delmål 3:1 kommer att kunna ses i examensarbetena, på olika sätt och i olika grad i olika
framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna).
De enskilda arbetena förväntas inte säga något om delmål 3:2 på en generell nivå
eftersom varje examensarbete vanligtvis ger exempel på ett, redan genomfört, musikaliskt
projekt. Exempel på vad delmålen kan innebära:

3:1





Visa förmåga att självständigt (bör tolkas som ”självgående”) designa och
gestalta ett musikaliskt projekt. Detta omfattar förmågan att välja en tekniskkonstnärlig svårighetsnivå där projektet kan genomföras med säkerhet och
övertygelse i musikaliskt uttryck.
Visa förmåga att med känslomässig kraft och tydlighet gestalta en konstnärlig
idé/uppgift.
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Visa koherens och balans mellan konstnärlig idé och redskapen för dess
förverkligande (t ex musikalisk hantverksförmåga, tekniska hjälpmedel,
medmusiker, scenisk förmåga).
Visa förmåga att resonera kring t ex projektdesign, musikval, praktiska och
personliga förutsättningar samt kring metoder, konflikter och problemlösning i
samband med det musikaliska projektet.

3:2
Se kommentar ovan.
Mål 6
Målet rör studentens förmåga att bedöma och utvärdera sitt arbete samt att sätta in det i
olika sammanhang. Det kan sammanfattas som studentens förmåga att i sitt konstnärliga
arbete förhålla sig till och lyssna in relevanta sammanhang och relationer samt göra
bedömningar utifrån dessa.
Musiker (komponister, interpreter, improvisatörer, arrangörer) verkar och agerar i
sammanhang där kulturellt-konstnärliga aspekter kan vara t ex relationer till traditioner,
stilar och framförandepraxis, och samhälleligt-etiska aspekter kan vara t ex relationer till
andra musiker, upphovsmän och publik.
Delmål 6:1 (konstnärliga aspekter) kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika
sätt och i olika grad i olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande
delarna). Delmål 6:2 (samhälleliga och etiska aspekter) förväntas i mindre grad synas i
examensarbetet. Exempel på vad delmålen kan innebära:

6:1






6:2



Visa medvetenhet om det musikaliska arbetets relationella karaktär särskilt med
avseende på konstnärliga aspekter; detta gäller t ex förhållandet mellan
medmusiker, traditioner, genrer, uppförandepraxis och publik.
Visa förmåga att bedöma och utvärdera sitt eget och andras musikaliska arbete.
Visa förmåga att i genomförandet av det valda musikaliska projektet göra
konstnärligt relevanta val och bedömningar, t ex i fråga om det egna musikaliska
uttrycket, relationen till medmusiker och till lyssnarna.
Visa förmåga att resonera kring relationen mellan det egna musikaliska arbetet
och de konstnärliga sammanhang det ingår i.

Visa medvetenhet om det musikaliska arbetets relationella karaktär särskilt med
avseende på samhälleliga och etiska aspekter; detta kan gälla behov och
rättigheter hos dem som berörs av projektet (t ex upphovsmän, publik,
medmusiker, deltagare).
 Visa förmåga att göra bedömningar av musiken och det egna arbetet mot
bakgrund av dess samhälleliga förutsättningar och funktion.

Visa förmåga att resonera kring relationen mellan det egna musikaliska
arbetet och de vidare samhälleliga och etiska sammanhang det ingår i.
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Master
Mål 1a
Detta mål rör studentens kunskap och förståelse på musikområdet, vilken på masternivå
kan beskrivas som en konstnärlig-musikalisk bildning med större bredd och djup än på
kandidatnivå. Kunskapens praktiska och teoretiska delar går in i och förutsätter varandra:
Musikskapandets och gestaltandets hantverk (praktik) är beroende av kunskap om
instrument, traditioner, genrer, musikteori etc (teori). I enskilda examensarbeten kan det
som kallas teoretiska kunskaper förväntas manifesteras i musikaliskt utövande snarare än
att de redovisas separat från detta. Ett exempel är kunskapen om olika
interpretationstraditioner på ett visst instrument: Denna kan inhämtas genom exempelvis
lyssning, läsning och övning men åskådliggörs i musicerande.
Samtliga delmål kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika
grad i olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna).
Delmål 1a:3 kan förväntas synas i mindre grad eftersom examensarbetet vanligen tar upp
forsknings- och utvecklingsarbeten på ett specificerat område. Exempel på vad delmålen
kan innebära:

1a:1





1a:2



1a:3


Visa hög nivå av musikalisk teknik och instrumentkännedom.
Visa hög nivå av musikalisk gestaltningsförmåga.
Visa medvetenhet och kunskap om det musikaliska hantverket och instrumentets
förutsättningar.
Kunna resonera kring det egna konstnärliga uttryckets relation till det musikaliska
hantverket samt till instrumentets ursprung och möjligheter.

Visa medvetenhet om traditioner, idiomatiska uttryck och uppförandepraxis i den
gestaltade musiken.
Kunna resonera om det egna konstnärliga arbetets relation till tradition, genre, stil
och uppförandepraxis.

Visa medvetenhet om och kunna resonera kring projekt och resultat från
närliggande konstnärlig praxis och från relevanta forsknings- och
utvecklingsprojekt.

Mål 1b
Målet som helhet speglar lärandet och rör studentens kunskap om metoder för att hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i musikaliskt arbete. Detta kan gälla
t ex: hur övningsteknik och lärprocesser vid instudering, improvisation eller komposition
samspelar med konstnärliga intentioner; hur musikalisk interaktion inom en ensemble
eller med publiken kan utvecklas; hur förankring i tradition och hantverkskunskap kan
förenas med konstnärligt nytänkande, experimenterande och instrumentalutveckling; hur
ett framgångsrikt och positivt livslångt lärande åstadkoms i det fysiskt och psykologiskt
ofta mycket krävande yrket som musiker.
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Målet kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika grad i olika
framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna).
Målet kan innebära:
 Visa på insikt gällande den valda musikaliska gestaltningens psykologiska,
fysiska och kommunikationsmässiga förutsättningar och krav.
 Visa medvetenhet om arbetssätt i och för lärande, gestaltning och musikalisk
interaktion samt om metoder för fysisk och mental behärskning i musikaliskt
utövande.
 Kunna resonera kring hur det egna musikaliska uttrycket relaterar till lärande,
musikalisk interaktion, fysisk och mental behärskning samt personlig konstnärlig
utveckling.
Gällande både Mål 1a och Mål 1b kan det vara till hjälp för en övergripande bedömning
att se på hur hantverksmässig skicklighet (”skill”) och konstnärlig målsättning
(”intention”) samspelar.

Mål 2
Målet rör studentens förmåga att tolka, reflektera och vara innovativ i praktik och teori, d
v s både i musikaliskt utövande och i kommenterande/beskrivande framställning.
Musik som konstart härbärgerar en inneboende dynamisk spänning: å ena sidan är den
djupt rotad i och beroende av bevarandet av kollektivt hantverkskunnande och
traditionskännedom, å andra sidan lever den av enskilda musikers konstnärliga passion,
förnyelsevilja och skapande. ”Självständighet” och ”kreativitet” är i detta sammanhang
inte självklara begrepp. Att ”självständigt och kreativt formulera nya frågor” kan t ex
översättas med att ”på ett självgående och medvetet sätt utifrån sin egen verksamhet
formulera nya frågor, presentera musikaliska ställningstaganden och därmed ifrågasätta
etablerad interpretationspraxis”.
Reflektion i handling är en självklar och oundgänglig del av musikaliskt lärande och
skapande: Konstnärliga intentioner, probleminsikter, reflektion och beslutsfattande är
nödvändiga och inte alltid uttalade delar av processen att nå fram till en övertygande och
helgjuten musikalisk gestaltning. Denna process kan ofta endast i viss mån synliggöras
och utvecklas genom språkliggörande. Kvaliteten i analys, tolkning och reflektion
manifesteras därför främst i den musikaliska gestaltningens kvalitet.
Delmål 2:2 anger ”att utveckla nya och egna uttryckssätt”. Detta pekar mot det som är en
viktig del i konstnärligt skapande och utveckling, nämligen förmågan och viljan att ta
risker. Att ta en konstnärlig risk kan leda till ett misslyckande, och arbeten som
beskriver/gestaltar sådana misslyckanden kan tänkas förekomma. Detta behöver alltså
inte innebära att de inte uppfyller målen som examensarbeten.
Delmålen kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika grad i
olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna). Exempel på vad
delmålen kan innebära:

2:1



Visa förmåga att behärska och kommunicera musikalisk form och musikaliskt
innehåll med tydlighet och säkerhet i en musikalisk gestaltning.
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Visa förmåga att självständigt och kreativt presentera musikaliska
ställningstaganden och därmed ställa konstnärligt intressanta frågor.



Visa förmåga att göra konstnärliga val och att lösa mer avancerade problem i en
musikalisk gestaltning.
Visa på självständiga konstnärliga intentioner i musikval, framförandeformer och
projektdesign.



2:3

Datum



Visa förmåga att tydligt beskriva, kritiskt granska och problematisera sitt eget och
andras konstnärliga val, förhållningssätt och tolkningar i musikaliska projekt.

Mål 3
Målet rör studentens förmåga att genomföra musikaliska projekt (d v s ”konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar”). Detta kan vara t ex konserter, inspelningar,
föreställningar eller kompositioner. Utvecklandet av studenternas förmåga att genomföra
musikaliska projekt är huvudfokus för professionella musikutbildningar.
I Mål 3 konkretiseras den kunskap som beskrivs i Mål 1a och Mål 1b.
Delmål 3:1 kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika sätt och i olika grad i
olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande delarna). De enskilda
arbetena förväntas inte säga något om delmål 3:2 på en generell nivå eftersom varje
examensarbete vanligtvis ger exempel på ett, redan genomfört, musikaliskt projekt.
Exempel på vad delmålen kan innebära:

3:1







Visa förmåga att självständigt (bör tolkas som ”självgående”) och med ett
utvecklat personligt uttryck designa och gestalta ett musikaliskt projekt. Detta
omfattar förmågan att välja en teknisk-konstnärlig svårighetsnivå där projektet
kan genomföras med säkerhet, övertygelse och mognad i musikaliskt uttryck.
Visa förmåga att med känslomässig kraft och tydlighet gestalta en konstnärlig
idé/uppgift.
Visa koherens och balans mellan konstnärlig idé och redskapen för dess
förverkligande (t ex musikalisk hantverksförmåga, tekniska hjälpmedel,
medmusiker, scenisk förmåga).
Visa förmåga att resonera kring t ex projektdesign, musikval, praktiska och
personliga förutsättningar samt kring metoder, konflikter och problemlösning i
samband med det musikaliska projektet.

3:2
Se kommentar ovan.
Mål 6
Målet rör studentens förmåga att bedöma och utvärdera sitt arbete samt att sätta in det i
olika sammanhang. Det kan sammanfattas som studentens förmåga att i sitt konstnärliga
arbete förhålla sig till och lyssna in relevanta sammanhang och relationer samt göra
bedömningar utifrån dessa.
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Musiker (komponister, interpreter, improvisatörer, arrangörer) verkar och agerar i
sammanhang där kulturellt-konstnärliga aspekter kan vara t ex relationer till traditioner,
stilar och framförandepraxis, och samhälleligt-etiska aspekter kan vara t ex relationer till
andra musiker, upphovsmän och publik.
Delmål 6:1 (konstnärliga aspekter) kommer att kunna ses i examensarbetet, dock på olika
sätt och i olika grad i olika framställningsformat (de klingande resp kommenterande
delarna). Delmål 6:2 (samhälleliga och etiska aspekter) förväntas i mindre grad synas i
examensarbetet. Exempel på vad delmålen kan innebära:

6:1






6:2






Visa medvetenhet om det musikaliska arbetets relationella karaktär särskilt med
avseende på konstnärliga aspekter; detta gäller t ex förhållandet mellan
medmusiker, traditioner, genrer, uppförandepraxis och publik.
Visa förmåga att bedöma och utvärdera sitt eget och andras musikaliska arbete.
Visa förmåga att i genomförandet av det valda musikaliska projektet göra
konstnärligt relevanta val och bedömningar, t ex i fråga om det egna musikaliska
uttrycket, relationen till medmusiker och till lyssnarna.
Visa förmåga att resonera kring relationen mellan det egna musikaliska arbetet
och de konstnärliga sammanhang det ingår i.

Visa medvetenhet om det musikaliska arbetets relationella karaktär särskilt med
avseende på samhälleliga och etiska aspekter; detta kan gälla behov och
rättigheter hos dem som berörs av projektet (t ex upphovsmän, publik,
medmusiker, deltagare).
Visa förmåga att göra bedömningar av musiken och det egna arbetet mot
bakgrund av dess samhälleliga förutsättningar och funktion.
Visa förmåga att resonera kring relationen mellan det egna musikaliska arbetet
och de vidare samhälleliga och etiska sammanhang det ingår i.
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Bilaga 5
Resultat från granskningen av de självständiga arbetena
Göteborgs universitet
Musik - konstnärlig
kandidat

För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att

För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

inom området
1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

3

Bristande

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Bristande

9

Hög

Bristande

Bristande

Hög

10

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

12

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Göteborgs universitet
Musik - konstnärlig
master

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig
masterexamen ska
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studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra

studenten visa förmåga
att med ett utvecklat

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och processer för att
hantera komplexa

till kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,

personligt uttryck skapa
och förverkliga egna

för utbildningen göra
bedömningar med

utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper inom

situationer inom området

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

formulera och lösa
konstnärliga och

samhälleliga och etiska
aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltnings-mässiga
problem samt planera

delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

och med adekvata
metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Ej bedömd

Hög

Hög

Bristande

Ej bedömd

2

Ej bedömd

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Ej bedömd

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musik - konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig kandidatexamen

För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet

reflektera över sitt eget och

identifiera, formulera och lösa

till relevanta konstnärliga,
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kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

samhälleliga och etiska
aspekter

inom området
1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Bristande

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Bristande

Bristande

Hög

6

Hög

Bristande

Bristande

Hög

7

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

8

Hög

Bristande

Ej bedömd

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

11

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

12

Mycket hög

Bristande

Bristande

Hög

13

Hög

Hög

Hög

Hög

14

Hög

Hög

Hög

Hög

15

Hög

Hög

Bristande

Hög

16

Hög

Hög

Hög

Hög

17

Hög

Bristande

Bristande

Hög

18

Hög

Hög

Hög

Bristande

19

Hög

Hög

Hög

Hög

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musik - konstnärlig
master

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att

För konstnärlig
masterexamen ska

För konstnärlig
masterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra

studenten visa förmåga
att med ett utvecklat

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet
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huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och processer för att
hantera komplexa

till kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,

personligt uttryck skapa
och förverkliga egna

för utbildningen göra
bedömningar med

utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper inom

situationer inom området

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

formulera och lösa
konstnärliga och

samhälleliga och etiska
aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltnings-mässiga
problem samt planera

delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

och med adekvata
metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Bristande

Bristande

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

7

Bristande

Bristande

Hög

Bristande

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

10

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Luleå tekniska universitet
Musik - konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig kandidatexamen

För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn
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utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

4

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

9

Bristande

Hög

Hög

Hög

10

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

12

Hög

Hög

Hög

Hög

13

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Luleå tekniska universitet
Musikalisk

För konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig masterexamen

För konstnärlig

För konstnärlig

gestaltning konstnärlig master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

ska studenten visa förmåga att
självständigt och kreativt kunna

masterexamen ska
studenten visa förmåga

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen, lösa

att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

mer avancerade problem,
utveckla nya och egna

och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom området

uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

självständigt identifiera,
formulera och lösa

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

andras konstnärliga

konstnärliga och

aspekter

fördjupade kunskaper inom
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förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

forsknings- och
utvecklingsarbete

gestaltnings-mässiga
problem samt planera
och med adekvata
metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Hög

Bristande

2

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

3

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

4

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Hög

Bristande

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Lunds universitet
Musik - konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig kandidatexamen

För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög
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6

Hög

Hög

Bristande

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Bristande

Bristande

Bristande

Hög

10

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

11

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

12

Hög

Hög

Hög

Hög

13

Hög

Hög

Hög

Hög

14

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

15

Hög

Hög

Hög

Hög

Lunds universitet
Musik - konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig

För konstnärlig masterexamen

För konstnärlig

För konstnärlig

master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

ska studenten visa förmåga att
självständigt och kreativt kunna

masterexamen ska
studenten visa förmåga

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen, lösa

att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

mer avancerade problem,
utveckla nya och egna

och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom området

uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

självständigt identifiera,
formulera och lösa

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper inom
delar av området samt

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltnings-mässiga

aspekter

fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och

huvudområdet för utbildningen

problem samt planera
och med adekvata

utvecklingsarbete

metoder genomföra
kvalificerade
konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

1

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög
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3

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Bristande

Hög

Hög

Bristande

6

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Bristande

Hög

Bristande

Bristande

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

11

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög
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Bilaga 6
Redovisning av underlag för bedömningi
Göteborgs universitet
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Musik -

12

Ja

Nej

Ja

8

Ja

Nej

Ja

konstnärlig
kandidat
Musik konstnärlig
master

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Musik konstnärlig

19

Ja

Nej

Ja

11

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

kandidat
Musik konstnärlig
master

Luleå tekniska universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Musik -

13

Ja

Nej

Ja

6

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

erfarenheter

konstnärlig
kandidat
Musikalisk
gestaltning konstnärlig
master

Lunds universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Musik konstnärlig

15

Ja

Nej

Ja

11

Ja

Nej

Ja

erfarenheter

kandidat
Musik konstnärlig
master

48(49)

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-548-13

i

För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett
avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten,
och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en
bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla
arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att
av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis
100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population
om 245 arbeten eller fler.
Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande
måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten
med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents
säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga
arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt
sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i
detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög
kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt
säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan
hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en
rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen.
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Rektorer vid berörda lärosäten

Handläggare

Jana Hejzlar
08-563 088 19
jana.hejzlar@uk-ambetet.se

Kvalitetsutvärdering av scenisk gestaltning
Beslut
Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom
scenisk gestaltning som består av följande huvudområden: cirkus, dans, koreografi, film,
scenkonst, scenisk framställning, teater, opera, scen och medier samt manusförfattande
för film, TV & nya medier.
Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Cirkus - konstnärlig kandidatexamen, mycket hög kvalitet
Dans - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Koreografi - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Göteborgs universitet
Film - konstnärlig kandidatexamen, mycket hög kvalitet
Film - konstnärlig magisterexamen, hög kvalitet
Film - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Scenkonst - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Luleå tekniska universitet
Scenisk framställning - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Lunds universitet
Teater - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet
Teater - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet
Operahögskolan i Stockholm (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Opera - konstnärlig kandidatexamen, bristande kvalitet
Opera - konstnärlig masterexamen, bristande kvalitet
Stockholms dramatiska högskola (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Scen och medier - konstnärlig magisterexamen, hög kvalitet
Umeå universitet
Manusförfattande för film, TV och nya medier - konstnärlig kandidatexamen, hög
kvalitet

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se
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Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller
kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande
kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått
omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter
tillståndet att utfärda denna examen. Detta lärosäte (Stockholms konstnärliga
högskola/opera - konstnärlig kandidatexamen och konstnärlig masterexamen) ska senast
den 27 maj 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter
kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att
lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en
nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen,
magisterexamen, masterexamen i inom scenisk gestaltning som består av följande
huvudområden: cirkus, dans, koreografi, film, scenkonst, scenisk framställning, teater,
opera, scen och medier samt manusförfattande för film, TV & nya medier. Uppdraget
innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med
resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i
examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna
granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de
förväntade studieresultaten.
För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett
nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter och
studenter. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts
för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas
självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas
uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i
examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten
ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det
huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag
som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande.
Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv.
En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen och de övriga
ämnesexperter som anlitats samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens
yttrande.
Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i
utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan
redovisa fullständig måluppfyllelse.
Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt
examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning.
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Verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och
Stockholms dramatiska högskola ingår sedan den 1 januari 2014 i det nya lärosätet
Stockholms konstnärliga högskola.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje
utbildning något av följande samlade omdömen:
1. Mycket hög kvalitet
2. Hög kvalitet
3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets
tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter
uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare
information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014,
2012:15R)
Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive
lärosäte och utbildning.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av
utredaren Jana Hejzlar i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson och
avdelningschefen Anette Gröjer.

Lars Haikola

Jana Hejzlar

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Dans- och cirkushögskolan

Cirkus - konstnärlig
kandidat

A-2013-10-3118

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
Dans- och cirkushögskolan

Dans - konstnärlig
kandidat

A-2013-10-3119

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Dans- och cirkushögskolan

Koreografi - konstnärlig

A-2013-10-3123

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Göteborgs universitet

Film - konstnärlig

A-2013-10-3120

kandidat

Mycket hög
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och
erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Film - konstnärlig
magister

A-2013-10-3121

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa förmåga att självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll
samt att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet
för utbildningen
visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna idéer, att
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Film - konstnärlig master

A-2013-10-3122

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
Göteborgs universitet

Scenkonst - konstnärlig
kandidat

A-2013-10-3129

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet

Hög kvalitet
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visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Luleå tekniska universitet

Scenisk framställning -

A-2013-10-3128

Hög kvalitet

konstnärlig kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Lunds universitet

Teater - konstnärlig

A-2013-10-3131

Hög kvalitet

kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
Lunds universitet

Teater - konstnärlig

A-2013-10-3132

Hög kvalitet

master
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Operahögskolan i Stockholm (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Operahögskolan i Stockholm

Opera - konstnärlig

A-2013-10-3125

kandidat

Bristande
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."
Operahögskolan i Stockholm

Opera - konstnärlig
master

A-2013-10-3126

Bristande
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målen
visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."
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Stockholms dramatiska högskola (numera Stockholms konstnärliga högskola)
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Stockholms dramatiska högskola

Scen och medier -

A-2013-10-3127

Hög kvalitet

konstnärlig magister
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Umeå universitet
Lärosäte

Huvudområde/Examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Umeå universitet

Manusförfattande för film,

A-2013-10-3124

Hög kvalitet

TV och nya medier konstnärlig kandidat
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet."
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Utvärderingsavdelningen

Universitetskanslersämbetets erfarenheter av utvärdering
av konstnärliga utbildningar
I detta avsnitt redovisar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) de samlade erfarenheterna av
de genomförda utvärderingarna av konstnärliga examina. Varje bedömargrupp har också
i inledningen till sina respektive yttranden reflekterat över sina erfarenheter av utvärderingsprocessen.
I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem har utbildningar som leder till
konstnärliga examina utvärderats under 2013-2014. Utvärderingen har delats upp i fyra
projekt: musik, scenisk gestaltning, fri konst samt konsthantverk och design. I nedanstående tabell visas hur många examina som granskats i respektive projekt. Totalt har 55
konstnärliga examina granskats.
Konstnärlig
Konstnärlig
kandidatexamen magisterexamen
4
Musik
8
2
Scenisk gestaltning
6
Fri konst
13
Konsthantverk och design
31
2
Total

Konstnärlig
masterexamen
4
4
6
8
22

Totalt
8
14
12
21
55

Förarbete och pilotstudier
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverket) system för kvalitetsutvärdering
syftar i första hand till att bedöma utbildningars resultat i relation till de nationella målen
som anges i examensbeskrivningarna1. Ett av bedömningsunderlagen är studenternas
självständiga arbeten på kandidatnivå, magisternivå och masternivå inom de olika
huvudområden som en högskola bedriver utbildning i.

1

Examensbeskrivningarna finns i examensordningen som utgör bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100).
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De självständiga arbetena inom konstnärliga utbildningar skiljer sig på många sätt från de
traditionella uppsatser som vanligtvis skrivs inom utbildningar som leder till generella
examina. Därför genomförde Högskoleverket under 2012 ett metodarbete i syfte att
anpassa kvalitetsutvärderingssystemet så att det bättre skulle lämpa sig för att utvärdera
konstnärliga utbildningar. I metodarbetet genomfördes pilotstudier inom fri konst och
scenisk gestaltning. Pilotstudierna genomfördes i samarbete med representanter från de
konstnärliga utbildningarna. Resultaten från pilotstudierna presenterades på ett
remissmöte med lärosätesrepresentanter i december 2012.
Erfarenheterna av pilotstudierna visade i korthet att







hela eller delar av de nationella målen gick att granska i de självständiga
arbetena.
nivån för bristande och hög måluppfyllelse alltid kunde bedömas i de självständiga arbetena men att bedömare med rätt specialkompetens var nödvändiga för att
kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse.
Underlagen för de självständiga arbetena (bestående av en gestaltande och en
skriftlig del) räckte inte alltid för att göra ”kartan” komplett. Man föreslog därför
att läsanvisningar/bildtexter skulle bifogas arbetena.
kvaliteten på dokumentationen av de gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig men underlagen måste begränsas så att det var hanterbart för bedömarna att granska de självständiga arbetena.

Erfarenheter av de genomförda utvärderingarna
De valda målen
Under våren 2013 rekryterade Universitetskanslersämbetet bedömargrupperna för de fyra
konstnärliga utvärderingarna. I augusti 2013 samlade UKÄ de fyra ordförandena för dessa projekt för att diskutera de kommande utvärderingarna. I varje utvärdering gör alltid
bedömarna ett urval av mål i examensbeskrivningarna som utbildningarna sedan bedöms
i förhållande till. UKÄ föreslog att samma mål skulle väljas för de fyra konstnärliga utvärderingarna. Detta skulle framförallt underlätta för de lärosäten som skulle utvärderas
inom flera konstnärliga projekt. Förslaget diskuterades och man fann det lämpligt att göra
på det sättet. De mål som valdes var samma mål som man valt att arbeta med i
pilotstudierna.
Därefter träffades respektive bedömargrupp som konkretiserade de valda målen i bedömningsgrunder som de sedan använde i sina bedömningar av de självständiga arbetena och
övriga underlag.
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Bedömarna i samtliga utvärderingar har kunnat konstatera att vissa kunskaper och förmågor inte går att bedöma i de gestaltande delarna, däremot går detta ofta att bedöma i de
skriftligt delarna av de självständiga arbetena. Detta gäller särskilt kunskap om huvudområdets grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, kritisk reflektion och
bedömning av etiska och samhälleliga aspekter. Flera av dessa delmål relaterar snarare
till det sammanhang arbetet finns i än till arbetet i sig självt. Målen är relativt nya, och
bedömarna anser att det är viktigt att diskussionen fortsätter om vad målen innebär för de
olika konstarterna och hur de på ett konstruktivt sätt kan integreras med gestaltningsmässiga frågor i utbildningen.
Liksom i pilotstudierna visade det sig att vissa delmål, och i några fall hela mål, inte har
varit relevanta att bedöma i en del av de självständiga arbetena och då har bedömarna
avstått från att göra en bedömning av detta i det självständiga arbetet. Självvärdering och
intervjuer har varit viktiga underlag för att bedöma alla delar av målen.

Nivå för måluppfyllelse
Erfarenheterna från pilotstudierna visade, som påpekats tidigare, att det krävs bedömare
med rätt specialkunskaper för att kunna bedöma nivån för mycket hög måluppfyllelse i de
självständiga arbetena. För att försäkra oss om att rätt kompetens fanns i bedömargrupperna fick respektive bedömare ange vilka inriktningar de ansåg sig ha kompetens att
bedöma. De fick också specificera vilken kompetens som saknades i bedömargruppen.
UKÄ rekryterade därför ett stort antal expertbedömare som kompletterade bedömargrupperna i arbetet med att granska de självständiga arbetena. Antalet bedömare i respektive
projekt redovisas i nedanstående tabell.

Musik
Scenisk gestaltning
Fri konst
Konsthantverk och design

antal bedömare som bedömt
självständiga arbeten
10
18
9
19

Läsanvisning/kompletterande information till de självständiga arbetena
I samband med pilotstudierna kunde konstateras att underlagen för de självständiga arbetena (den gestaltande och den skriftliga delen) inte alltid räckte för att göra ”kartan” komplett. I båda pilotstudierna föreslogs därför att läsanvisningar/bildtexter skulle komplettera underlagen. En sådan läsanvisning skulle fyllas i av lärosätena för varje självständigt
arbete som skulle granskas och informationen skulle ge bedömarna en tydligare bild av
vad som hade examinerats, på vilket sätt dokumentationen hade gjorts, vilka som deltagit,
gestaltningens format, utställningskarta etc. Ett förslag till utformning av en sådan
läsanvisning togs fram och detta förslag mottogs väl på remissmötet med lärosätena i
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december 2012. Bedömargrupperna för var och en av de konstnärliga utvärderingarna
bearbetade det förslag som hade tagits fram för att bättre passa respektive utvärdering.
Läsanvisningen har i de flesta fall (det var frivilligt) fyllts i av lärosätena för varje
självständigt arbete. De bedömargrupper som ansett sig ha mest nytta av läsanvisningen
var just de för fri konst och scenisk gestaltning. De tyckte att den information som gavs i
läsanvisningarna var nödvändig för att få en förståelse för de arbeten som de har haft att
bedöma. Bedömarna i utvärderingarna av musik och konsthantverk och design tyckte
dock inte att informationen tillfört eller underlättat bedömningen nämnvärt.

Dokumentation
I pilotstudierna kunde bedömarna konstatera att kvaliteten på dokumentationen av de
gestaltande delarna av de självständiga arbetena var viktig och att underlagen också
måste begränsas så att det är hanterbart för bedömarna att granska de självständiga
arbetena.
För bedömningen av de konstnärliga utbildningarna gäller särskilt att konstnärliga självständiga arbeten i olika former inte kan bedömas direkt utan representeras genom dokumentation. Bedömarna har varit medvetna om att kvaliteten på dokumentationen varierat
mellan utbildningarna och har beaktat detta under hela bedömningsprocessen.
Vad bedömarna har tyckt varit anmärkningsvärt är att man på lärosätena inte har utvecklat bättre kompetens för att dokumentera studenternas självständiga arbeten vilket medfört att dokumentationen varit av varierande kvalitet. UKÄ kan konstatera att dokumentationen av självständiga arbeten generellt behöver förbättras. Det är en viktig del av
utbildningarnas verksamhet att systematiskt dokumentera vad studenterna gör och vad
utbildningarna leder till. Det borde även vara ett viktigt verktyg i det interna arbetet med
att långsiktigt kvalitetsutveckla de respektive utbildningarna. Det är också angeläget att
stödja studenternas i att välja de dokumentationsformer som är mest lämpliga för den
aktuella konstformen och att utveckla kompetensen inom det området.

Självvärdering
Bedömarna upplevde att självvärderingarna var viktiga för att ge en god helhetsbild av
utbildningarna. Men självvärderingarna var ofta svårlästa och hade ett stort fokus på att
argumentera för att hög måluppfyllelse nås, eftersom detta är vad som efterfrågas i självvärderingsmallen. Problemet var att det ofta resulterade i beskrivningar med påfallande
lite självkritik och en brist på problematiserande resonemang. Det hade underlättat om
självvärderingarna hade avslutats med en SWOT-analys. Trots detta har bedömarna kunnat konstatera när de gått igenom alla underlagen att det man har sett i de självständiga
arbetena i allt väsentligt har bekräftats av det som framkommit i självvärdering och
intervjuer.
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Utvecklingen inom det konstnärliga området sedan utvärderingen
2006/07
Sju år kan tyckas vara en kort tidshorisont men vi kan konstatera att mycket har hänt och
att utvecklingen har gått mycket snabbare än många hade kunnat tro. Nedan listar vi
några avgörande händelser:

2



Examensordningen för de nya konstnärliga examina upp till forskarnivå trädde
ikraft år 2007 varför samtliga 14 lärosäten som erbjöd konstnärliga utbildningar
fick prövas för grundnivå och avancerad nivå i anslutning till utvärderingen. 2



Växjö universitet bildade tillsammans med Högskolan i Kalmar Linnéuniversitet
2010 och Stockholms dramatiska högskola bildades genom en sammanslagning
av Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan i Stockholm 2011. Sammanslagningarna verkade först leda till att totalt färre lärosäten skulle erbjuda konstnärliga utbildningar. Men därefter, under perioden våren 2012 till våren 2014 erhöll
Örebro universitet, Ersta Sköndal högskola och Mälardalens högskola tillstånd
för konstnärlig kandidatexamen.



Lunds universitet och Göteborgs universitet prövades och fick generellt tillstånd
för konstnärlig examen på forskarnivå (utan begränsning till vissa områden) i
februari 2010, vilket var en förutsättning för att regeringen skulle avsätta resurser
för en nationell Konstnärlig forskarskola för perioden 2010-2014 med Lunds
universitet som huvudman. Men möjlighet att genomgår en konstnärlig forskarutbildning har funnits vid dessa lärosäten tidigare än så. Vid Göteborgs universitet bildades konstnärlig fakultet år 2000 och ett antal konstnärliga forskarutbildningsämnen inrättades inom ramen för universitetets generella examenstillstånd för filosofie doktorsexamen.3Samma år inrättades konstnärlig forskarutbildning inom den humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. De första
konstnärliga doktorsexamina avlades där i fri konst (2006) och i musik (2008).



Förutom dessa två lärosäten har sedan 2012 även Högskolan i Borås tillstånd att
utfärda konstnärliga examina på forskarnivå inom området textil och mode.

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Danshögskolan, Dramatiska institutet, Konstfack,
Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm,
Teaterhögskolan i Stockholm
3
Vid universitetet fanns denna möjlighet för musikerna mycket tidigare vid musikvetenskapliga institutionen. De första avhandlingarna med inriktning Konstnärlig gestaltande forskning examinerades år
1991.
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4



Under innevarande läsår är 33 doktorander inskrivna i den Konstnärliga forskarskolan. I januari 2014 ägde ytterligare en sammanslagning rum då Stockholms
konstnärliga högskola bildades av Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolan i Stockholm. De tre ingående högskolorna
utgör autonoma enheter men har en gemensam enhet för förvaltning, forskning
och forskarutbildning. Där pågår för tillfället rekrytering av tio doktorander som
kommer att antas vid Lunds universitet och knytas till Konstnärliga forskarskolan. Doktoranderna antas inom koreografi, medier, opera, scen och, i samarbete
med Kungl. Konsthögskolan, inom fri konst. Därmed kommer Lunds universitet
att ha 18 doktorander inom det konstnärliga fältet. Göteborgs universitet har för
närvarande 43 doktorander inom det konstnärliga fältet, varav 12 av dessa avser
att ta ut en konstnärlig doktorsexamen medan resten avser att ta ut en filosofie
doktorsexamen.4 Konstnärlig forskarutbildning i design kan bedrivas även inom
den så kallade Designfakulteten, ett nationellt centrum för designforskning
förlagd vid Kungl. Tekniska högskolan inom vilken totalt 12 lärosäten deltar.
Andra, mångdisciplinära projekt bedrivs i samarbete med till exempel Kungl.
Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Även internationella samarbeten
förekommer, bland annat med Konstuniversitetet i Helsingfors (tidigare
Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) samt Centrum för
praktisk kunskap vid Universitetet i Nordland (tidigare Högskolan i Bodö)5.



Hittills har bortåt 60 disputationer ägt rum inom det konstnärliga fältet i Sverige,
de flesta i Göteborg (45). Men det var först 2013 som begreppet konstnärligt
utvecklingsararbete ersattes av begreppet konstnärlig forskning i högskolelagens
portalparagraf6. Visserligen är begreppet konstnärligt utvecklingsarbete fortfarande levande men det är den konstnärliga forskningen som är på frammarsch,
särskilt i Finland, Norge och Sverige. En stor betydelse för denna utveckling har
det europeiska samarbetet inom ELIA7, SAR8 och andra europeiska organisationer för olika konstarter haft, liksom framväxten av peer granskade publikationsfora som Journal for Artistic Research, Artistic research archives, Nordic journal
of Art and research.

Möjlighet att få en filosofiedoktorsexamen för de som genomgår konstnärlig forskarutbildning finns
alltså kvar efter 2010 parallellt med konstnärlig doktorsexamen.
5
Länk till aktuell förteckning över disputationer inom det konstnärliga området från och med 2006
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=3363
6
1 kap. 2§ högskolelagen (2013:119)
7
European League of Institutions in Art education, www.elia-artschools.org, för forskning se
ELIA/SHARE
8
Society for Artistic Research, www.societyforartisticresearch.org
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Vi kan alltså konstatera att under dessa sju år har det hänt mycket inom det konstnärliga
området. De konstnärliga utbildningarna har utvecklats och den konstnärliga forskningens omfattning har vuxit markant i Sverige och det finns en stark potential för att
detta område ska utvecklas än mer.

Jana Hejzlar

Lisa Jämtsved Lundmark

Projektledare för utvärderingen av fri konst
och utvärderingen av scenisk gestaltning

Projektledare för utvärderingen av musik
och utvärderingen av konsthantverk och
design
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Bedömargruppens yttrande över nationell
kvalitetsutvärdering 2014 av scenisk gestaltning
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till
kandidat-, magister- eller masterexamen inom området scenisk gestaltning som består av
följande huvudområden: cirkus, dans, koreografi, film, scenkonst, scenisk framställning,
teater, opera, scen och medier samt manusförfattande för film, TV & nya medier. För
varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt
examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande
motivering, se bilaga 1.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen ingick följande ledamöter:









Magnus Kirchhoff (ordförande), Kulturbryggan
Karin Helander, (ämnesexpert), Stockholms universitet
Ellen Lamm, (ämnesexpert), teaterregissör
Cecilie Lindeman Steen, (ämnesexpert), Konsthögskolan i Oslo
Jan Lindvik, (ämnesexpert), Högskolan i Lillehammer
Valeria Richter, (ämnesexpert), manuskonsult och filmproducent, Danmark
Caroline Byström, (studeranderepresentant), Dans- och cirkushögskolan
Christopher Rassimus, (studeranderepresentant), Lunds universitet

För läsning och bedömning av självständiga arbeten har också som ämnesexperter
anlitats:
 Kristian Attila, Konstuniversitetet i Helsingfors
 Kirsten Bonnén Rask, Sörnorskt Filmcentrum
 Göran Gademan, Göteborgsoperan
 Ilona Jäntti, cirkus artist och koreograf, Finland
 Maria Katrine Larsson, Svenska Filminstitutet, Stockholms universitet
 Pia Muchin, Göteborgs universitet
 Per Nordin, Göteborgs universitet
 Monique Skavlan Sunderland, Konsthögskolan i Oslo
 Maria Sundqvist, Malmöoperan
 Kjell Sundstedt, manusförfattare
 Sverre Waage, Cirkus Xanti, Norge
 Maria Weisby, Scenkonst Sörmland
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 Moa Wester, Stockholms universitet
Se bilaga 2 för bedömargruppens och de anlitade ämnesexperternas jävsförhållanden.

Bedömargruppens arbete
Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar
I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: ”beakta de krav på högre
utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8–9 §§ högskolelagen och vidare göras så att det
säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart
samt användbarhet på arbetsmarknaden” (Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering 2011–2014, rapport 2012:15R, Högskoleverket).
De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de
utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka
examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet
den 2013-10-28, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3.
De läsanvisningar som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de
självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen
inom utvalda examensmål. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av
läsanvisningen/bedömningsgrunderna.

Bedömningsprocessen
Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga
arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter
(studentintervjuer). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar.
Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet.
Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De
underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6.
Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade
omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014,
rapport 2012:15R, Högskoleverket.
Bedömning av de självständiga arbetena och studentintervjuerna har utgjort underlag för
frågor vid lärosätesintervjuerna. Lärosätesintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar
på oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena eller självvärderingarna.
Lärarresursen har kommenterats i enstaka fall i bedömargruppens yttrande där det har
varit relevant för att motivera måluppfyllelse för något av målen.

Erfarenheterna av bedömningsprocessen
Eftersom förutsättningarna för att bedöma sceniska utbildningar i flera avseenden skiljer
sig från utvärderingar av andra konstnärliga utbildningar finns skäl att lyfta några
specifika svårigheter som bedömargruppen haft att ta hänsyn till i detta arbete. Detta är
inte avsett som någon reservation, utan syftar till att, i god kvalitetsarbetsanda, förbättra
förutsättningarna för framtida utvärderingar av utbildningar i scenisk gestaltning.
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Att bedömarna i de flesta fall inte har tillgång till de faktiska examensarbetena, utan
avfilmningar av dessa, är det mest påtagliga problemet. I medieomvandlingen förvanskas
många centrala kvalitetsaspekter i de sceniska konstformerna, såsom den rumsliga
närvaron och nu-karaktären varvid många nyanser i gestaltningen blir förminskade och
ibland till och med går förlorade. Konkret kan det uttryckas som att man som bedömare
har möjlighet att uppfatta skillnaden mellan bristande och hög måluppfyllelse, medan
mycket hög måluppfyllelse blir en nyans som inte alltid når genom kameralinsen. En
annan problematik är att då de skriftliga arbetena inte genomgår sådan omvandling
tenderar de att få en något större tyngd vid bedömningarna, vilket inte sammanfaller med
det egentliga syftet med de två examinationsformerna.
I de kollektiva konstformerna har de enskilda studenternas måluppfyllelse varit särskild
svåra att bedöma. Det har i dessa arbeten ofta varit svårt att avgöra vems insats som haft
störst betydelse för resultatet av det arbete som skulle bedömas. Vad är till exempel
koreografens/regissörens respektive dansarens/skådespelarens insats i en
examensproduktion? Beror en svag skådespelarinsats kanske på att medspelare inte är det
stöd som krävs från medskådespelare? För att kunna avgöra det krävs att man har
möjlighet att följa delar av den arbetsprocess som leder fram till examensarbetet, vilket
utgör en begränsning i denna utvärderingsform.
De flesta av de granskade utbildningarna är mycket små jämfört med många andra
högskoleutbildningar i landet. Av det följer att antalet examensarbeten har varit få, vilket
i sin tur gjort att antalet bedömare inom vissa huvudområden varit relativ litet. Det
innebär att varje bedömares omdöme har riskerat att få oproportionerligt stort genomslag.
Därför har bedömargruppen och UKÄ vinnlagt sig om att noga följa upp avvikelser och i
förekommande fall följt upp experternas bedömningar för att på så sätt säkerställa
bedömningsprocessen.
I de granskade examensarbetena har det också varit flera delmål som inte gått att bedöma.
Detta har i sin tur lett till att de aspekter som gått att bedöma fått oproportionerligt stor
vikt vid sammanvägningen av bedömningarna. Eftersom ett mål som inte går att avläsa
”nollas” och därmed i praktiken lyfts ut ur bedömningen av de självständiga arbetena, får
det inte heller varken positiv eller negativ påverkan på omdömet. Även om självvärdering
och intervjuer oftast gör de troligt att anta att dessa mål uppfylls, väcker det ändå frågan
om lärosäten kan säkerställa att dessa mål uppnås hos samtliga studenter. En generell
uppmaning måste därför bli att lärosätena bör finna vägar att tydligare dokumentera att de
säkerställer att alla studenter verkligen uppnår de kunskaper och färdigheter som beskrivs
i examensordningen.
I flera fall har studentintervjuerna inte tillfört så mycket som hade varit önskvärt. I vissa
fall har det berott på att studentrepresentanterna varit förstaårsstudenter och därför, av
naturliga skäl, inte haft tillräcklig erfarenhet för att uttala sig om de fått med sig de
kunskaper och färdigheter som bedömts. Den primära orsaken tycks dock ha varit att
studenterna inte getts möjligheter att förbereda sig och läsa på i tillräcklig utsträckning.
Det har i sin tur inneburit att de inte kunnat tillföra den fördjupande information
bedömargruppen önskat och behövt. Bedömargruppen tycker att det är angeläget att

3(73)

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

studenterna involveras i processen att ta fram självvärderingar i framtiden så att deras
bidrag får den betydelse och verkan den bör ha. Det är också viktigt för ett
kvalitetsdrivande utvecklingsarbete.
Under arbetets gång har bedömargruppen ställt sig undrande till varför samtliga
reflekterande arbeten presenterats i skriftlig form. Var utvecklas de alternativa formerna
för dokumentation och reflektion? Är det förväntningarna på en mer akademiserad
konstnärlig utbildning och processen att utveckla den konstnärliga forskningen som har
lett till detta fokus på det skriftliga? Eller är det skrivna ordet det mest adekvata sättet att
dokumentera och reflektera över konstnärlig verksamhet?
Arbetet med bedömningarna har varit konstruktivt och utvecklande för bedömargruppen.
Inte minst har diskussionerna om examensmålen och deras tillämpning och valörer varit
en intressant och givande process. Vi hoppas att den diskussionen kan komma att
fortsätta på och mellan de nu granskade lärosätena eftersom även det kan ha en
kvalitetsdrivande effekt.
Bedömningar för alla utbildningar har bearbetats i hela bedömargruppen, undantaget de
som varit jäviga. Hela bedömargruppen, står bakom bedömningarna i detta yttrande.
För bedömargruppen
Magnus Kirchhoff
Ordförande
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Bilaga 1
Bedömargruppens motiveringar
Dans- och cirkushögskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Dans- och cirkushögskolan

Cirkus - konstnärlig kandidat

A-2013-103118

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn, hög och i flera fall mycket hög måluppfyllelse. Det
är möjligt att se i samtliga arbetena att studenterna har såväl praktisk som teoretisk kunskap inom
cirkuskonsten. Såväl intervjuer som självvärdering bekräftar bilden som ges av examensarbetena, att
arbetet med att integrera och utveckla skrivprocessen under utbildningens progression, bland annat
genom handledning och uppföljning, sker på ett föredömligt sätt vid lärosätet. Det samma kan sägas
om det sätt som praktisk och teoretisk kunskap integreras och utvecklas i utbildningens olika delar.
Vad gäller kunskap om metod och processer uppvisar arbetena i två fall på bristande kunskaper.
Information från självvärdering och intervjuer gör det dock rimligt att anta att studenterna ändå ges
möjlighet att i utbildningen inhämta dessa kunskaper före examen och därmed uppnår hög
måluppfyllelse.
Beträffande fördjupiningen av kunskaperna inom cirkusområdet visar studenternas arbeten på en hög
och i flertalet fall på mycket hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög på gränsen till mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar att studenterna har förmåga att beskriva, analysera och tolka
samt förhålla sig kritiska och reflekterande över såväl sitt eget som andras konstnärliga arbete. Tre
arbeten visar på en mycket hög måluppfyllelse medan två arbeten visar på brister i detta avseende.
Självvärderingen och intervjuerna lämnar dock information som gör att det är möjligt att anta att
studenterna ändå når hög måluppfyllelse inom dessa områden.
Det är primärt i de skriftliga arbetena, som studenterna visar förmåga och nästan hälften av dem god
förmåga att kritiskt och reflekterande förhålla sig till det egna och andras konstnärliga arbeten. Men
även i de praktiska delarna av examensarbetena har detta i flera fall gått att bedöma.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse, men några arbeten visar också
på brister framförallt avseende förmågana att självständigt skapa och förverkliga och uttrycka egna
idéer. Vad gäller förmågan att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar har några
arbeten bedömts och då generellt bedömts visa på hög måluppfyllelse. Detta sammantaget gör det
svårt att utifrån examensarbetena bedöma måluppfyllelsen. Intervjuer och självvärderingen
kompletterar dock bilden så att det kan anses troligt att anta studenterna når mycket hög
måluppfyllelse. Bland annat är det kontinuerliga och metodiska arbetet under utbildningens gång med
veckovisa uppgifter med redovisningar enligt den egna USPR-metoden (Utforska, Skapa, Repetera
och Presentera) som säkerställer mycket hög måluppfyllelse, liksom det som beskrivs som
studenternas förmåga att ”formulera sig i att ge konstruktiv feedback”. I självvärderingen lyfts också
att man genom en alumnundersökning fått vetskap om att före detta studenter haft stor nytta av sin
förmåga ”att kunna formulera sig kring sin verksamhet som cirkusartister.”
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög trots svagheter i några arbeten.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Detta baserar sig främst på att
studenterna tydligt visar att de har god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga
aspekter. Förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter kunde
endast bedömas i fem respektive sju av arbetena.
Självvärdering och intervjuer stärker intrycket av att studenterna når en mycket hög måluppfyllelse för
målet som helhet. Bland annat lyfts i intervjuerna de externa handledarna/ examinatorerna (”outside
eyes”) fram som personer som diskuterar hur de konstnärliga uttrycken relaterar till samhälleliga
aspekter och att det därigenom är något som alla studenterna tar del av.
Samantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
-

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter

För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Dans- och cirkushögskolan

Dans - konstnärlig kandidat

A-2013-103119

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. En stor andel av arbetena visar också på
mycket hög måluppfyllelse. I dessa visar studenterna i den reflekterande delen att de kan
internalisera den teoretiska förståelsen, de visar också att de kan se sammanhanget mellan områdets
praktiska och teoretiska grund och visar utöver det också en mycket fördjupad kunskap. I några andra
arbeten finns enskilda svagheter relaterat till kunskapen om områdets praktiska och teoretiska grund.
En del arbeten som fick omdömet hög måluppfyllelse var så pass avgränsade och fördjupande att det
var svårt att bedöma grundläggande kunskaper relaterat huvudområdet i stort.
Av självvärderingen framgår på ett övertygande sätt hur man säkrar måluppfyllelsen avseende
kopplingen mellan teori och praktik och hur teori är centralt för det fysiska arbetet. Kursen Teori som
praktisk kunskap relaterar hela tiden till den konstnärliga processen i kurserna Performative praktiker
och Dansträning och löper som en röd tråd genom hela utbildningen. I självvärderingen understryks
också betydelsen av skrivandet som en viktig del av den konstnärliga praktiken. Man framhäver att
skrivandet är en del av denna praktik. Det ges exempel på skriftliga examinationsformer så som
reflekterande texter, processdagböcker och andra skriftliga inlämningsuppgifter. Vid intervjuerna
framkom att det finns en god struktur för hur lärosätet arbetar med att utveckla studenternas
skrivande m ed början i process- och loggböcker till än mer analyserande texter av uppsatskaraktär.
Studenterna får individuell vägledning och feed-back på dessa texter.
I självvärderingen beskriver man också på ett övertygande sätt hur an arbetar med att säkra
måluppfyllelsen avseende kunskap om områdets praktiska grund framförallt i kurserna Dansträning
1a-3b. Den fördjupade kunskapen utvecklas framförallt genom kurserna Performativa praktiker 1a-3b.
Dessa kurser examineras bland annat genom det avslutande föreställningsarbetet som görs i
samarbete med professionella koreografer. Detta ingår inte i det självständiga arbetet, men är centralt
för studenternas fördjupning och praktiska kunskaper. Studenterna lär sig då olika koreografiska verk
och hur detta kan presenteras på olika sätt.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög på gränsen till mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Flera arbeten visar också på mycket hög
måluppfyllelse. Studenterna visar att de med olika dansanalytiska verktyg självständigt kan beskriva,
gestalta, analysera och tolka form, teknik och innehåll. Studenterna visar också att de kan reflektera
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kritiskt över sitt eget konstnärliga förhållningssätt. Vad gäller förmågan att reflektera över andras
konstnärliga förhållningssätt ses dock svagheter även i de arbeten som bedömts visa på mycket hög
måluppfyllelse.
Av självvärderingen framgår att lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse. Under processen med det
självständiga arbetet tränas studenten till fördjupad reflektion över sitt eget, men också över andras
arbete. Den gestaltande delen av arbetet efterföljs av att studenterna opponerar på varandras
arbeten då man bland annat bedömer studentens förmåga att förhålla sig kritiskt till sitt eget och
andras gestaltande. Detta tränas också under gruppvägledningar under utbildningen. Av
självvärdering och intervjuer framkom också att de många gästlärarna bidrar till utvecklandet av ett
kritiskt förhållningssätt kontinuerligt under utbildningen. Studenterna får också kontakt med aktuell
forskning som bedrivs vid institutionen genom att de undervisas av doktorander och professorer.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Enstaka svagheter har noterats där
studenten inte riktigt hittat den förlösande formen för gestaltandet. Flera arbeten visar dock på mycket
hög måluppfyllese där studenterna visar förmåga att formulera och lösa danskonstnärliga och
koreografiska gestlatande uppgifter.
I självvärdering och under intervjuerna visade lärosätet på ett övertygande sätt att man säkrar en hög
måluppfyllelse. I självvärderingen ges flera exempel på hur studenterna tränas i att lösa konstnärliga
uppgifter bland annat i samarbete med ljud och ljusstudenter från Stockholms Dramatiska Högskola. I
arbetet med det självständiga arbetet betonas att studenten självständigt ska göra all sina val.
Samtidigt ges stöd genom en serie seminarier, samt grupp- och individuell vägledning. Tre
handledare följer processen varav två är externa.
Vad gäller förmågan att hålla givna tidsramar tränas detta under flera moment bland annat genom att
planera en soloföreställning från början till slut, förbereda instudering av inspelade verk inför ett möte
med en koreograf inom en tidsram på några veckor och examensarbetet som ska redovisas både
gestaltande och skriftligt inom en tioveckorsperiod.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse. Vad avser konstnärliga och
samhälleliga aspekter visar också flera arbeten på mycket hög måluppfyllelse. I dessa omfattar
reflektionerna också tankar eller performativa handlingar som på olika nivåer sätter och diskuterar
publikens perspektiv i fokus. Bedömningarna baserar sig på den gestaltande och/eller den
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reflekterande delen av arbetet. De etiska aspekterna har däremot endast kunnat bedömas i lite
mindre än hälften av arbetena.
Av självvärderingen och intervjuer framgick på ett övertygande sätt att lärosätet säkrar en hög
måluppfyllelse genom det sätt man arbetar med lärprocess och progression för alla delar av målet.
Under kurserna Performativa praktiker tränas studenten i att göra bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter bland annat genom att studenterna får ta del av olika perspektiv relaterat till
både utövandet och koreografiska processer. Problematisering kring dansens och dansarens roll i
samhället finns med i alla kurser. Under intervjun exemplifierades det med en kurs som behandlar
politik, kön och makt. I en skriftlig redovisning under en annan kurs ska studenten diskutera och
analysera hur en specifik föreställning tar upp etnicitet, och nationalitet på scenen. I självvärderingen
framhålls också att studenterna i sitt arbete som i hög grad är en kollektiv process har att ta ställning
till sitt etiska förhållningssätt både gentemot lärare och medstudenter.
Under intervjun framkom att de etiska aspekterna i arbetet med det självständiga arbetet framförallt
kommer fram i de muntliga diskussionerna vilket kan vara en förklaring till att bedömarna fann det
svårt att använda den gestlatande och skriftliga delen som underlag för bedömning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Dans- och cirkushögskolan

Koreografi - konstnärlig master

A-2013-103123

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Sammantaget nås mycket hög måluppfyllelse i hälften av de självständiga arbetena och i
de återstående nås hög måluppfyllelse. Urvalet av arbeten visar att studenterna har bred kunskap,
och i vissa arbeten visar de också ett mycket brett kunnande inom huvudområdet. Genomgående
visar de också väsentligt fördjupade kunskaper, flera även avsevärt fördjupade kunskaper. Den
skriftliga delen av arbetet är konsistent med och relaterar till den gestaltande delen. Arbetena visar
också genomgående att studenterna har fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Några arbeten sätts också i relation till flera forskningsområden.
Av självvärdringen framgår att de två masterprogrammen som ingår i huvudområdet vänder sig till
olika målgrupper med olika förkunskaper. Detta är en utmaning för utbildningen i förhållande till att
studenterna ska uppnå bred och djup kunskap inom huvudområdet. Vid intervjun framgick att lärarna
lägger stor vikt vid generiska förmågor med fokus på metodutveckling. Lärosätet vinnlägger sig om att
studenterna kommer i kontakt med aktuell forsknings- och utvecklingsarbete genom att professorer,
doktorander och professionella konstnärer undervisar och presenterar sin forskning för studenterna
på båda programmen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar genomgående att studenterna är förtrogna med metoder och
processer för att hantera komplexa koreografiska uppgifter. Detta gäller såväl den gestaltande som
den skriftliga delen av arbetena. I några arbeten visar studenterna också mycket hög måluppfyllelse i
dessa avseenden. I några arbeten har studenterna till och med utvecklat nya metoder och processer.
Av självvärderingen framgår att man säkrar hög måluppfyllelse. Det finns en tydlig progression i hur
studenterna tillgodogör sig kunskap och förståelse genom olika metodologiska arbeten och genom
reflektioner över hur de påverkar varandra i den konstnärliga processen. Diskussioner och vägledning
av studenterna sker i fora med lärare/handledare från olika konstnärliga och vetenskapliga områden.
Utbildningens innehåll stöder också utvecklande av studentens förmåga att utforska och artikulera
egna idéer när de ställs inför komplexa problem. Studenterna ska också ställa dem i relation till eget
och andras konstnärliga arbete samt den teoriutveckling som finns inom konstnärlig forskning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög på gränsen till mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
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formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att
självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor. Arbetena är originella, specifika och på samma
gång komplexa. Flera av arbetena har potential att bidra till kunskapsutvecklingen framförallt genom
det sätt de knyter ihop den gestaltande och skriftliga delen. Vad gäller förmågana att reflektera över
andras konstnärliga förhållningssätt visar arbetena inte på samma styrka.
Av självvärdering och intervjuer framkom att lärosätet läger vikt vid relationen mellan det
koreografiska och skrivandet. Det reflekterande skrivande blir en kontext som kan lägga grunden för
att utvidga forskningen inom området. Intrycket är att det finns en förståelse för ett expanderat
koreografibegrepp och att det finns en kritisk och kreativ konstnärlig miljö.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar att studenterna har förmåga och några betydande förmåga att
skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer och självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Studenterna visar ett personligt uttryck där de tydligt
knyter ihop det koreografiska med själva utförandet.
Av självvärderingen framgår att det finns en tydlig progression mellan kurserna i detta avseende.
Lärosätet beskriver på ett övertygande sätt att det finns ett bra system för hur vägledning och
diskussion med gästlärare, lärare och medstudenter främjar måluppfyllelsen. Studenterna tränas i att
hålla givna tidsramar på ett adekvat sätt i samarbetet med scenografer, fotografer, ljud och
ljusdesigners samt vid offentliga presentationer. Att inte hålla tidsramar kan innebära att studenterna
inte blir godkända.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Vad gäller förmåga att göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga aspekter visar några arbeten på mycket hög måluppfyllelse. Arbetenas
egenart visar på att studenterna har en expansiv förståelse för koreografi och koreografibegreppet. I
några arbeten visar studenterna att de kan hantera komplexa problemställningar på ett mycket
förtjänstfullt sätt. Studenterna visar också att de har förmåga att hantera samhälleliga och etiska
aspekter på olika nivåer och med olika perspektiv på ett förtjänstfullt sätt.
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Av självvärderingen framgår att utbildningen innehåller ett antal seminarier som behandlar intressanta
samhälleliga och etiska aspekter på koreografi.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög på gränsen till mycket hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Göteborgs universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Film - konstnärlig kandidat

A-2013-103120

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på att studenterna når en mycket hög måluppfyllelse, framförallt
avseende kunskap om och erfarenhet av metod och processer. Urvalet visar också entydigt på att
studenterna har fördjupad kunskap inom området. Urvalet visar dock på vissa svagheter vad gäller
förmågan att knyta ihop teori och praktik.
Av självvärderingen framgår att fokus läggs mera på det praktiska än på det teoretiska och man utgår
från det filmkonstnärliga skapande mer än från filmvetenskapliga texter och teorier. Utgångspunkten
för detta praktiska arbete är filmövningar och samtal i kombination med möten med erfarna
filmskapare där lärarna löpande kan följa studenternas individuella utveckling och kontinuitet i sina
arbeten.
Av intervjuerna framgick att teori och praktik integreras när studenterna lär sig formulera och motivera
sina val. Processen ses som viktigare än resultatet. I intervjuerna blev det klart att fokus ligger på att
studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskap som ger stöd för den egna drivkraften i
skapandeprocessen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Avseende förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll visar urvalet på mycket hög måluppfyllese. Beträffande
förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt visar de på en hög
måluppfyllelse. I något arbete har studenterna reflekterat över andras konstnärliga förhållningssätt i
sina arbeten.
Av självvärderingen framgår att lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse bland annat genom en rad
övningar, presentationer, seminarier med gästlärare och genom utbildningens feedback-modell, kallat
Spårning. Information om hur studenterna tränas att reflektera över andras konstnärliga
förhållningssätt är dock knapphändig, men diskussioner med kurskamrater och gästande regissörer
framhålls i självvärderingen.
Av intervjuerna framgick ännu tydligare de många gästlärarnas betydelse för måluppfyllelsen.
Lärosätet poängterade också att man prioriterar att studenten ifrågasätter och problematiserar allt
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från egna till andras arbeten och lär sig beskriva och utforska det egna arbetet i en medveten relation
till omvärlden. Feedback-modellen tonades dock ned något men lärosätet underströk att tonvikten på
samtal, presentation, diskussion och utväxling är ett starkt element i säkringen av måluppfyllelsen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller
förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Förmågan att genomföra konstnärliga uppgifterna
inom givna tidsramar har kunnat bedömas i hälften av arbetena och måluppfyllelsen bedömdes som
hög eller mycket hög.
Av självvärderingen framgår att den löpande utvecklingen av det egna konstnärliga ansvaret i
kombination med en kontinuerlig dialog är centralt i arbetet med studentens progression i det egna
självständiga skapandet. I självvärderingen poängterades det också att studenterna kontinuerligt
tränas i att hålla givna tidsramar, inte minst under arbetet med sitt examensprojekt.
Av intervjuerna framgick att förtjänsten i utbildningen bland annat ligger i att studenterna når en stor
konstnärlig och personlig progression bland annat genom samarbetsprojekt med
scenkonstutbildningen och genom redovisningar av övningar och arbeten med kurskamrater, lärarkår
och gästande branschpersoner. Det tekniska kunnandet är inte lika prioriterat. Man framhöll
betydelsen av praktikperioden där den studerande utmanas att reflektera över sitt eget arbete i samtal
med yrkespersoner. Intervjuerna stärkte intrycket av en mycket hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Vad gäller bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter är måluppfyllelse mycket hög medan endast hälften av arbeten kunde bedömas
avseende de samhälleliga aspekterna. I dessa visades hög måluppfyllelse. Avseende etiska aspekter
visar arbetena mer entydigt på hög måluppfyllelse.
Säkringen av måluppfyllelsen beskrivs mycket kortfattat i självvärderingen. Lärosätet nämner
kontextualiserande samtal, seminarier (Filmpolitik + Etik), branschresor/-besök som led i säkringen.
Studenterna får också feedback på sina skriftliga rapporter relaterat dessa aspekter.
Av intervjuerna framgick att dessa aspekter behandlas, till exempel i relationen mellan konstnären,
konstverket och det sammanhang dessa ingår. Enligt lärarna handlar allt om etiska aspekter i något
avseende. En god kontakt med branschen, bland annat genom besök av tidigare studenter,
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gästlärare och externa bedömare ger förutsättningar för studenterna att relatera sitt eget arbete till
samhälleliga aspekter. Dessutom framhölls att fokus på studenternas självständighet samt reflektion
kring konsekvenser av deras val är en god grund för att de ska sätta sitt skapande i förhållande till
dessa aspekter.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Mycket hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och
erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Film - konstnärlig magister

A-2013-103121

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som
fördjupade kunskaper inom delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Flera arbeten visar på mycket hög
måluppfyllelse både avseende överblick över området och väsentlig fördjupning inom delar av
området. Däremot visar flera arbeten på brister avseende insikt om aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete. I dessa arbeten ligger hela tonvikten på det egna utforskandet. Arbetena kommer
från tre program med olika inriktningar inom ämnet filmisk gestaltning: Filmiska processer,
Offentlighet och entreprenörskap respektive Curatorprogrammet.
Av självvärderingen och intervjuerna framgår att hög måluppfyllelse säkras. De studerande får
överblick inom sina områden genom föreläsningar, seminarier, branschmöten och
festivaler/marknaden. Fördjupade kunskaper får de huvudsakligen genom egna individuella
konstnärliga arbeten och den handledning och feedback under processen med arbetena. De kommer
också i kontakt med aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom aktiva forskare inom
institutionen, till exempel får de följa två doktorandprojekt på nära håll.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa fördjupad eller breddad kunskap om och
erfarenhet av metod och processer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Flera arbeten visar också på mycket hög
måluppfyllelse samtidigt som enstaka visar brister.
Av självvärderingen framgår att man bland annat arbetar efter en modell som kallas aktion-reflektionaktion, som syftar till att medvetandegöra studenten om avvägningar och val i det konstnärliga
arbetet. Detta ihop med övningar i presentationsteknik, strategisk planering och analys av processer
inom det praktiska arbetet indikerar att fördjupad och breddad kunskap om metod och processer
säkras. Av intervjuerna framgick också att handledarna arbetar med att hjälpa studenterna med
begreppshantering kring metoder och processer. Det framgick också att det finns krav på att
studenternas arbeten ska ha forskingsanknytning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll samt att kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att
självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll. När det gäller förmåga att kritiskt
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reflektera över sitt och andras konstnärskap är måluppfyllelsen hög, på gränsen till mycket hög i de
arbeten i vilka denna förmåga kunde bedömas.
I självvärderingen beskrivs på ett övertygande sätt hur självständigt tänkande och kritisk reflektion
stimuleras och säkras under flera kurser med hjälp av diskussion, analys av bland annat form, teknik,
innehåll, reflektion och genom filmvisningar, inbjudna föreläsare, textseminarium, studiebesök. Detta
följs sedan upp genom lärosätets feed-backmodell. Intervjuerna bekräftade intrycket av att
måluppfyllelsen är mycket hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa
och förverkliga egna idéer, att självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög, på gränsen till mycket hög måluppfyllese avseende
förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna idéer, att självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. I det fåtal arbeten det kunde
bedömas var måluppfyllelsen hög även när det gäller förmåga att planera och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
I självvärderingen beskrivs mycket tydligt hur lärosätet säkrar dessa förmågor. Av självvärderingen
framgår att fokus i alla tre magisterprogram ligger på studenternas egna konstnärliga praktik.
Studenten ansvarar själv för att lägga upp en relevant och konkret och genomförbar plan. Detta följs
upp med ”filmiska samtal” då studenterna presenterar projekten för varandra. De diskuterar
kontinuerligt alla de praktiska, konstnärliga, planeringsmässiga, finansiella och etiska avvägningar
som de står inför i sina projekt. Under handledningen förs fördjupande samtal kring dessa frågor.
Av självvärderingen framgår också att tidsplanering prioriteras på alla tre magisterprogrammen.
Studenterna ska arbeta fram metoder för att hantera tidsplanering och utförande av projekten under
studierna.
Av intervjun framgick att man utnyttjar den stora lärartätheten på ett förtjänstfullt sätt för att följa upp
studenternas arbeten. Magisterutbildningen möter ett behov i branschen. Därför prioriteras
studenternas praktiska förmåga att förverkliga idéer och formulerar och lösa problem.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Inte minst på grund av att lärosätet tydligt
visar hur man medvetet arbetar med att följa upp de enskilda studenternas arbeten.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. Några arbeten visar på mycket hög
måluppfyllelse, framförallt avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och
etiska aspekter. Vad gäller konstnärliga aspekter visar några arbeten på brister.
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I självvärderingen beskrivs hur lärosätet arbetar med att studenten ska skapa en egen hållning till
sina konstnärliga val och att förhålla sig kritiskt till den rådande ordningen. Det diskuteras till exempel
hur det ekonomiska påverkar estetiska, etiska och konstnärliga val. Samhälleliga aspekter som
diskuteras är bland annat film- och kulturpolitiska frågor (seminarier, föreläsningar), men det framgår
inte tydligt hur dessa diskuteras i relation till de egna arbetena och valda temata. Under intervjun
framkom att också att samhälleliga aspekter integreras i alla tre magisterprogramen. Lärarkåren
engagerar sig starkt i att motivera det personliga ställningstagande, och få studenten att få perspektiv
på sitt arbete samt att utforska förhållningssätt och komplexa sammanhang i detta för att bli medveten
om vilka konsekvenser de konstnärliga valen kan få.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målen
-

-

visa förmåga att självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt att
kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet
för utbildningen
visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna idéer, att självständigt
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom

givna tidsramar
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Film - konstnärlig master

A-2013-103122

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på att studenterna når hög måluppfyllelse vad avser brett
kunnande inom området och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området även om
svagheter avseende fördjupning förekommer. Däremot visas brister i den fördjupade insikten i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete i flera arbeten. Tonvikten i dessa arbeten ligger mera på
förhållande till eget arbete och egen forskning än reflektioner och anknytning till aktuell forskning.
I självvärderingen beskrivs hur lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse avseende brett kunnande.
Studenterna är redan mer eller mindre etablerade filmskapare och mastersprogrammets inriktning är
individuellt där studentens eget arbete och filmprojekt står i centrum och skapar därmed goda
förutsättningar för att gemensamt diskutera och medvetandegöra studentens egna arbetsmetoder,
processer och konstnärliga val. Detta följs upp av att studenterna presenterar projekten för varandra
och fördjupas ytterligare under handledningen. Vad gäller aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
framgår av självvärderingen att studenterna tar del av den forskningen som bedrivs vid Akademin
Valand genom att bland annat delta i forskningsseminarier tillsammans med både forskande lärare
och doktorander. Detta förklarar dock enbart att det finns en etablerad praxis kring att ge de
studerande tillgång till forskning, men förklarar inte huruvida detta leder till att de får en fördjupad
insikt.
Under intervjun framkom att man arbetar med att få utbildningen mer forskningsanknuten och därför
för närvarande har ett uppehåll i antagningen till masternivå.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots vissa svagheter.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett undantag på hög eller mycket hög
måluppfyllelse avseende detta mål.
I självvärderingen beskrivs hur man, bland annat arbetar efter en modell som kallas aktion-reflektionaktion, med syftet att medvetandegöra studenten om avvägningar och val i det konstnärliga arbetet.
Detta ihop med övningar i presentationsteknik, strategisk planering och analys av processer inom det
praktiska arbetet indikerar att fördjupad och breddad kunskap om metod och processer säkras.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
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formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt
och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen. Avseende förmåga att
lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt nås överlag en hög måluppfyllelse
även om svagheter förekommer. Det finns också några få exempel på att studenter inte reflekterat
över andras konstnärliga förhållningssätt i sina arbeten.
Av självvärderingen framgår att lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse bland annat genom en
feedback-modell, genom ”det filmiska samtalet” och träning i att ge och ta kritik. Det framgår dock inte
så tydligt hur reflektionen över andras konstnärliga förhållningssätt prioriteras i utbildningen. Fokus
ligger på den egna reflektionen och egna iakttagelser, men det ses också som angeläget att både ur
ett genus och jämlikhetsperspektiv diskutera hur konstnärligt arbetssätt och produktionssätt kan
utvecklas.
Av intervjuerna framgick det att fokus i den konstnärliga forskningen är att kunna beskriva det man
gör och att ge ord till de val som man gör. Det väsentliga är processen, inte resultatet, att reflektera
över arbetet och resultatet. Detta förklarar till exempel skillnaden mellan de arbetena som består av
en färdig film och de som bara har korta arbetsvideor i tillägg till den skriftliga delen. Det framkom
också att dialog mellan studerande, lärare och branschfolk bidrar till att nya frågor ställs, vilket gör att
kunskap inom området utvecklas.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbetena visar sammantaget på en hög måluppfyllelse när det
gäller förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.
Bedömarna kommenterar speciellt att det personliga uttrycket tydligt framgår i arbeten.
Många av studenterna är mer eller mindre etablerade filmskapare. Med utgångspunkt i deras
förkunskaper har lärosätet anpassat utbildningen så att man säkrar att de ges möjlighet att utveckla
det personliga uttrycket och skapa och förverkliga egna idéer. Detta bland annat genom att hjälpa
studenten med att formulera egna strategier för att identifiera och lösa de konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem som denna stöter på i förhållande till den rådande diskursen på
filmområdet. Självvärderingens genomgång av tillvägagångssättet demonstrerar att utbildningen i hög
grad är inriktad på personlig utveckling och att stimulera studenterna i deras utforskning av ämnet och
arbetet med egna projekt. Studenterna tränas kontinuerlig i att planera alla uppgifter med hänsyn till
deadlines men även revidera dessa med hänsyn till olika omständigheter. Detta betraktas som viktigt
i synnerhet inom filmbranschen där produktionerna kan pågå i flera år.
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I intervjuerna bekräftades att träning i och uppföljning av projekten genomförs med hänsyn till att
givna tidsramar övas under hela utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på mycket hög måluppfyllese avseende förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar med hänsyn såväl till konstnärliga som samhälleliga aspekter. När
det gäller att ta hänsyn till etiska aspekter är måluppfyllelsen hög.
Av självvärderingen framgår att man utgår ifrån en definition av filmkonstnärligt arbete där studenten
ska agera nyskapande. Målet är att få studenten att skapa sin egen hållning till sina konstnärliga val.
Samhälleliga och etiska aspekter verkar, baserad på beskrivningen i självvärderingen och
intervjuerna, vara väl integrerade i utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Göteborgs universitet

Scenkonst - konstnärlig kandidat

A-2013-103129

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Med ett undantag visar de självständiga arbetena, att studenterna besitter såväl
teoretiska som praktiska kunskaper, i något fall till och med goda kunskaper och insikter om
hantverket. De bedöms också genomgående ha kunskap om och erfarenhet av metod och processer,
samt fördjupade kunskaper. Det framkommer i flera fall att både det skriftliga och gestaltade arbetet
håller hög nivå avseende fördjupad förståelse av och kunskap om genren.
Självvärdering och intervju stärker intrycket av att studenterna når minst hög måluppfyllelse. De
förbereds väl inför sitt självständiga arbete, med start redan andra året då det bland annat arbetas
med grundläggande teoretiska frågeställningar. Studenterna får också handledning kontinuerligt
under det självständiga arbetet, och varje student är garanterad ett visst antal timmar enskild
handledning.
I självvärderingen nämner lärosätet framför allt två olika exempel på sitt metodarbete, Stanislavskijbaserade metoder: Yat och aktion/aktivitet, som exempel på sitt metodarbete. Under intervjun
framkom att operastudenterna efter en intern utvärdering inte längre undervisas i Yat, utan att
lärosätet istället valt att stärka de vokala delarna, vilket innebär fler sångtimmar för studenterna. Det
framkom också att de två metoderna uppdateras kontinuerligt, något som är viktigt inte minst i relation
till den utveckling som hela tiden sker inom scenkonstfältet.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse. I en majoritet av arbetena visar
samtliga studenter förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll. Någon svaghet
går att urskilja i den kritiska reflektionen kring det egna och andras konstnärliga förhållningssätt.
I självvärderingen framkommer att studenterna kontinuerligt tränas i egenreflektion under hela
utbildningen. Fokus riktas också mot gruppdynamiken. Studenterna förväntas även reflektera i sina
processdagböcker, en uppgift som introduceras under utbildningens första år. För musikalstudenterna
nämns också praktikuppgiften, där de skriftligt reflekterar kring sin praktik på en professionell teater i
relation till kursens lärandemål om att kunna värdera den egna frågeställningen i förhållande till en
större kontext och reflektera även över andras förhållningssätt. För operastudenterna nämns bland
annat kurserna Vokal gestaltning, som en möjlighet för studenten att reflektera kring teknik och form i
sitt och andras framförande. Intervjun bekräftar intrycket att måluppfyllelsen är hög.
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Samantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Mycket hög
Motivering: Arbetena visar på mycket hög måluppfyllese. Samtliga studenterna visar förmåga och
flera av dem god förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera,
formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Framför allt visar studenterna en
hög grad av självständighet i sitt skapande. Flera håller också hög konstnärlig nivå i sina
gestaltningar.
I självvärderingen beskrivs arbetet med ”en coachande inställning”, och detta fördjupas i intervjun.
Tanken är att läraren ska fungera som ”handledare” snarare än ”mästare”, och att studenten i
förlängningen ska göras ansvarig för sin egen utveckling. Samtliga pedagoger har genomgått
utbildning i coaching, och var och en utvecklar sedan metoden utifrån sina behov.
I självvärderingen beskrivs också hur studenterna tränas i att genomföra sina uppgifter inom givna
tidsramar och hur detta följs upp av lärosätet. Under intervjun betonas att lärosätet ser allvarligt på fall
där arbeten inte lämnas in i tid, och att de studenter som inte uppfyller kraven underkänns.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Arbetena visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra
bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Två arbeten bedöms visa på mycket hög
måluppfyllelse, utifrån hur studenterna resonerar i relation till samhälleliga aspekter. I övriga arbeten
har de samhälleliga aspekterna inte kunna utläsas, varför detta inte bedömts. I samtliga fall utom ett
har det inte gått att dra några slutsatser kring studenternas förmåga att göra bedömningar med
hänsyn till etiska aspekter.
I självvärderingen nämns slutproduktionen som ett exempel på lärandet kring konstnärliga aspekter.
Vad gäller samhälleliga aspekter nämns Teori och lärande för operastudenterna och Musikalhistoria
för musikalstudenterna. Självvärderingen innehåller inte någon ordentlig information kring hur arbetet
med etiska aspekter ser ut för opera- och musikalstudenterna. Detta kompletterades istället i
intervjun, där det bland annat framkom att musikalstudenterna under sin praktik får i uppgift att
reflektera kring teaterns förhållningssätt kring genus och likabehandling. Detta redovisas sedan
skriftligt i en praktikuppgift. Lärosätet menar också att etiska och samhällsaspekter syns i repertoarval
och att man också har initierat en diskussion om hur studenterna behandlar varandra, till exempel i
insparkssammanhang.
Sammantaget bedöms måluppfyllensen vara hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för målet
-

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga

problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Luleå tekniska universitet

Scenisk framställning - konstnärlig kandidat

A-2013-103128

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på att studenterna har kunskap om områdets praktiska grund
samt erfarenheter av metoder och processer. Kommentarerna pekar däremot på vissa brister i
kunskapen om områdets teoretiska grund. Samtliga bedömare kritiserar den skriftliga delen av
arbetena på grund av bristen på referenser till andra texter eller sammanhang. Detta medför en
osäkerhet kring studenternas förmåga att omsätta sina erfarenheter i en reflekterande diskussion.
Detta leder vidare till frågetecken kring hur väl studenterna lyckas i sin fördjupning. Det gestaltade
arbetet visar sig dock hålla så hög klass att samtliga bedömare ändå bedömer måluppfyllelsen som
hög. Samtliga studenter i urvalet når även hög måluppfyllelse avseende kunskap om metoder och
processer vilket gäller även för fördjupning inom området trots vissa svagheter i studenternas sätt att
konstruktivt problematisera sina erfarenheter.
Av självvärderingen framgår att studenternas teoriundervisning framför allt består av Teaterhistoria,
en kurs som examineras individuellt, ”med fokus på förmåga till analys av dramaturgi och av textens
idéinnehåll”. Deras skriftliga arbete (”praktikuppgiften”) förbereds genom ett introducerande
seminarium i vetenskapligt och kreativt skrivande. Av intervjuerna framgår att visst arbete med att
utveckla teoriundervisningen har påbörjats: Teaterhistoria har döpts om till Skådespelarens reflektion
och omvärld. Men där framgår också att det i stort sett inte förekommer någon handledning under
arbetet med den skriftliga delen av praktikuppgiften, och att det är upp till den enskilda studenten att
på egen hand välja och formulera sitt ämne.
Lärartabellen i självvärderingen visar på att lärarresursen är lägre än på motsvarande utbildningar
och lärarnas tid för FoU ytterst marginell. I intervjuerna framgick dessutom att flera av dessa lärare
var tjänstlediga/sjukskrivna. Detta pekar på brister i utbildningsmiljön och på att lärosätet inte till fullo
verkar förstå vad det innebär att utveckla och säkerställa kvalitet i denna konstnärliga utbildning.
Sammantaget bedöms ändå måluppfyllelsen, trots vissa svagheter, vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av studenternas arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende förmåga att
beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll. Även avseende förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt nås hög måluppfyllelse. Dock förmår
studenterna i flera fall endast göra ytliga reflektioner, framförallt avseende andras konstnärliga
förhållningssätt. Bedömarna anser att de kunde haft nytta av att stanna upp vid och fördjupa vissa
frågeställningar.
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Självvärderingen nämner framför allt kurserna i Teaterhistoria samt praktikuppgiften, som exempel på
undervisning i att tolka form, teknik och innehåll, samt kritisk reflektion. Det framgår dock inte tydligt i
vilken utsträckning studenterna får handledning i att reflektera över sitt eget och framför allt över
andras konstnärliga förhållningssätt. Av intervjuerna framgår att studenterna undervisas i flera olika
metoder, med progression i spelstil från realism till förhöjning. Lärosätet menar också att arbetet med
att utbilda studenterna i kritisk granskning pågår kontinuerligt, bland annat genom mental träning,
med målsättnigen att studenterna ska ”bygga sin egen utbildning”. Studenterna tar detta till sig genom
att inte minst rikta sin kritiska blick mot sina pedagoger.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att samtliga studenter når hög måluppfyllelse när
det gäller förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera
och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.
I självvärderingen framgår att utbildningens stigande progression ska leda fram till det självständiga
arbetet. Vägen dit nås bland annat genom momentet Scenisk komposition 1 i kursen
Scenframställning 2, där varje student på egen hand skapar en föreställning på 30 minuter, utifrån
vissa givna förutsättningar. I intervjuerna nämns närheten till Norrbottensteatern som en
grundläggande styrka i utbildningen. Studenterna ges där möjlighet att redan under utbildningens
första år bli del av en levande teaterverksamhet. Där finns också möjligheter för studenterna att
genom egna initiativ framföra egna föreställningar, till exempel Soppteater. I självvärderingen beskrivs
hur studenterna tränas i att hålla givna tidsramar samt hur detta följs upp. Intervjuerna förstärkte
intrycket att måluppfyllelsen är hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbetena visar på att studenter har förmåga att göra bedömningar med
hänsyn till konstnärliga aspekter, med hög grad av både självständighet och lyhördhet. Det har varit
svårt att utifrån urvalet av arbeten se att studenterna förmår göra bedömningar med hänsyn till
samhälleliga aspekter. Flera studenter tangerar sådana frågor, utan att specifikt stanna upp och
resonera kring dessa. När det gäller etiska aspekter bedöms samtliga arbeten utom två (som ej
kunnat bedömas) visa på hög måluppfyllelse.
Självvärderingen nämner kurserna i Teaterhistoria som exempel på hur studenterna lär sig applicera
samhälleliga aspekter. Scenframställning 2, det block då studenterna gör en praktik på
Norrbottensteatern, nämns också - men hur mycket fokus som där hamnar på samhälleliga aspekter
varierar självklart, beroende på vilka uppgifter studenterna ges. De etiska aspekterna ges inte mycket
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utrymme i självvärderingen, men det framgår att de tillhör den dagliga undervisningen i scenisk
framställning.
Av intervjuerna framgår att studenterna förbereds att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga
och etiska aspekter genom bland annat materialvalet, det vill säga vilka texter som väljs. Studenterna
diskuterar också detta inom teoriundervisningen. Lärosätet nämner också workshops med inbjudna
gästföreläsare. Risken finns dock att detta blir mer enskilda nedslag än en kontinuerligt pågående
diskussion.
Trots att det med stöd av de olika underlagen varit svårt att bedöma studenternas förmåga relaterat
till samhälleliga aspekter bedöms måluppfyllelsen ändå sammantaget vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Lunds universitet

Teater - konstnärlig kandidat

A-2013-103131

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn, hög och i vissa fall på gränsen till mycket hög
måluppfyllelse. I samtliga arbeten visar studenterna kunskap om och förståelse för scenisk
gestaltning, såväl vad det gäller områdets praktiska som teoretiska grund.
Samtliga arbeten visar också på hög måluppfyllelse vad gäller kunskap om och reflektioner kring
arbetsmetoder och konstnärliga processer samt fördjupning inom området vad gäller scenisk
gestaltning och skriftlig reflektion.
Självvärdering och intervjuer bekräftar bilden av att studenterna ges tillräckliga möjligheter för att nå
hög måluppfyllelse, bland annat genom att studenterna får gedigen kunskap om metoder för
dramaanalys med fokus på handlingsinriktning och hur man kan motivera olika sceniska val,
tolkningar och konstnärliga processer. Kunskapen om skådespelarkonstens praktiska och teoretiska
grunder bygger på progression under utbildningen med regelbunden uppföljning av varje students
utveckling.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn, hög och i ett par arbeten mycket hög
måluppfyllelse. I arbetena visar studenterna att de behärskar förmågan att genom scenisk gestaltning
och skriftlig reflektion analysera och tolka frågor kring form, teknik och innehåll. Studenterna visar
förmåga, i några fall på gränsen till god förmåga att gestalta och tolka en karaktär inom ramen för den
form som den aktuella föreställningen ger. Framför allt i de skriftliga reflektionerna visar studenterna
på en jämn, hög måluppfyllelse vad det gäller att kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt.
Självvärdering och intervjuer bekräftar bilden av att studenterna ges tillräckliga möjligheter för att nå
hög måluppfyllelse. Studenterna konfronteras under utbildningen med sceniskt material från olika
historiska epoker, skilda texter i fri och bunden form samt olika konstnärliga förhållningssätt vad gäller
sceniska uttryck och tekniska utmaningar. Vidare erbjuds studenterna internationella referenspunkter,
utblickar och erfarenheter, exempelvis via en studieresa under termin 4 som utgångspunkt för kritisk
reflektion.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn och hög måluppfyllelse. Såväl i de gestaltande
arbetena som i de skriftliga reflektionerna visas god förmåga att självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer och formulera samt lösa konstnärliga problemställningar. I de gestaltande
arbetena är det svårt att bedöma graden av självständighet, men samtliga arbeten har en starkt
personlig prägel. Varje student har stöd av en av skolans lärare under examensarbetets praktiska del
som regisseras av en professionell regissör och det sker en kontinuerlig uppföljning genom bland
annat reflekterande samtal kring det självständiga arbetet. Det går däremot inte att bedöma huruvida
studenterna genomfört konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, även om man får förutsätta att
produktionsprocessen i sig innebär tydliga och givna tidsramar.
Självvärderingen och intervjuerna bekräftar att studenterna under hela sin utbildning lär sig att arbeta
med dead-lines för uppgifter och att genomföra sina uppgifter inom givna tidsramar. Såväl i
självvärderingen som i intervjuerna ges en medveten och formulerad diskussion kring självständighet
och individuellt ansvar i relation till kollektiva, kreativa processer. Måluppfyllelsen avseende tidsramar
kontrolleras både på daglig basis och vid varje redovisningstillfälle.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten (både den sceniska gestaltningen och den skriftliga reflektionen) visar
på en jämn, hög måluppfyllelse och i några fall på gränsen till mycket hög, vad det gäller att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter. Studenterna visar förmåga, några även
god förmåga, att göra tydliga konstnärliga val och omsätta dessa inom ramen för en scenisk
föreställning.
Urvalet av arbeten visar även på en hög måluppfyllelse vad gäller att göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga och etiska aspekter rörande val och metoder i rollarbete och scenisk gestaltning.
Frågor om genus (Att gestalta kön) och etnicitet diskuteras i flera arbeten och lyfts också i
självvärdering och intervjuer.
Också frågor om gruppdynamik, ansvar och relationer till andra i den konstnärliga processen
diskuteras i ett par arbeten. I självvärderingen betonas att konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter är tätt sammanvävda inom teaterns och skådespelarkonstens område, ett synsätt som
också genomsyrade intervjuerna.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Lunds universitet

Teater - konstnärlig master

A-2013-103132

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn och hög måluppfyllelse vad gäller ett brett kunnande
inom området scenisk gestaltning och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området,
inte minst vad det gäller komplicerade konstnärliga processer. Studenternas arbeten visar i något
mindre utsträckning (i några fall går det inte att bedöma) en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. Sammantaget visar dock studenterna hög måluppfyllelse även vad det gäller detta.
Dessutom bekräftar självvärdering och intervjuer att utbildningen säkerställer att studenterna får en
fördjupad insikt i konstnärlig forskning, bland annat genom en kurs med seminarier och
metoddiskussioner kring aktuell konstnärlig forskning, såsom nya avhandlingar inom området. Under
kursen tränas studenterna i att formulera konstnärliga frågeställningar med utgångspunkt i den egna
praktiken och med såväl konstnärlig som vetenskaplig metod. Fördjupningen kan ta sig mycket olika
uttryck beroende på den enskilda studentens förkunskaper, inriktning och projektidé.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en jämn och hög måluppfyllelse vad gäller att visa
förtrogenhet med adekvata metoder och komplexa frågeställningar och konstnärliga processer.
Studenterna ställer frågor och problematiserar samt resonerar kring relevanta sammanhang inom och
genom scenisk gestaltning.
I självvärdering och intervjuer framgick att varje student har en handledare som följer studenten
genom utbildningen och planerar den individuella utvecklingen, vilken innefattar ett brett och
genreöverskridande spektrum av metoder, processer och uttryck. Frågor och problemställningar kring
exempelvis struktur, dramaturgi och komposition behandlas i workshops och seminarier.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse med vissa variationer vad gäller
förmågan att självständigt och kreativt formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen inom
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scenisk gestaltning. Arbetena visar på jämn och hög måluppfyllelse, enstaka mycket hög eller på
gränsen till mycket hög, vad gäller förmågan att lösa avancerade konstnärliga problemställningar och
utveckla nya uttryckssätt. Självvärdering och intervjuer bekräftar också att utbildningen lyfter fram
studenternas självständighet och personliga utveckling inom sina respektive områden. Urvalet av
arbeten visar också på en hög måluppfyllelse med vissa variationer vad gäller förmågan att kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
Även av självvärdering och intervjuer framgår att studenterna tränas i att självständigt, men i
diskussion och relation till omvärlden, utveckla sitt eget konstnärliga förhållningssätt.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse vad gäller att förverkliga personliga,
konstnärliga idéer och självständigt lösa problemställningar inom och genom scenisk gestaltning.
Självvärdering och intervjuer bekräftar också att utbildningen främjar studenternas självständighet,
kreativitet och undersökande av egna frågeställningar och problemområden. I självvärdering och
intervjuer diskuteras studenternas olika bakgrund och förförståelse och hur detta påverkar
utbildningens möjligheter att ge studenterna verktyg till att förverkliga egna personliga idéer.
Utbildningen tar fasta på studenternas egna inriktningar inom området scenisk gestaltning (regi,
dramatiskt skrivande, skådespeleri, pedagogik och olika former av gränsöverskridande scenkonst,
konceptkonst etc). Studenterna får också kontinuerlig handledning. Av självvärdering och intervjuer
framgår också att studenterna i sin utbildning måste arbeta med tydliga dead-lines och tidsramar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på en hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att göra
bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Varken av urvalet av arbeten eller av
självvärderingen framgick klart hur studenterna når förmågan att göra bedömningar avseende
samhälleliga och etiska aspekter. Endast i drygt hälften av arbetena kunde det bedömas och i
självvärderingen exemplifierades det bara med hjälp av utdrag ur två arbeten.
I intervjuerna framgick emellertid att man på flera nivåer och i flera sammanhang arbetar med
samhälleliga och etiska aspekter, inte minst genom ett medvetet arbete kring scenisk gestaltning av
genus och diskussioner kring aktuell svensk scenkonst i relation till samhälle både nationellt och
internationellt. Trots luckor i underlaget kan därför måluppfyllelsen avseende förmågan att göra
bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter anses vara hög.
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Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Operahögskolan i Stockholm
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Operahögskolan i Stockholm

Opera - konstnärlig kandidat

A-2013-103125

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar på hög och jämn måluppfyllelse gällande kunskap om
områdets praktiska och teoretiska grund och kunskap om samt erfarenhet av metod och processer.
Beträffande fördjupad kunskap inom operaområdet, är måluppfyllelsen dock inte lika tillfredställande.
Två av fem arbeten bedöms ha brister bland annat för att de skriftliga delarna till största delen består
av reflektioner över personliga upplevelser av de praktiska delarna av arbetena. De senare visar inte
heller några avläsbara fördjupade kunskaper. Såväl intervjuer som självvärdering bekräftar intrycket
av att lärosätet söker en form för att bättre integrera det skrivna. Samtidigt framkom, framför allt i
intervjuerna, att lärosätet är medvetet om denna situation och aktivt arbetar för att åtgärda detta.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots vissa svagheter vad gäller fördjupning inom
området.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Vad gäller förmåga att beskriva (eller gestalta), analysera och tolka form, teknik och
innehåll, visar en övervägande del av examensarbetena på en bristande måluppfyllese. Däremot
visar arbetena på en högre måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga förhållningssätt, men två av examensarbetena visar på en bristfällig
måluppfyllelse även i detta avseende. Studenterna beskriver framförallt sina egna upplevelser under
det praktiska arbetet eller hur arbetet går till, snarare än att analysera, tolka och kritiskt reflektera över
det. Också reflektioner kring andras förhållningssätt är mer knapphändiga. Även självvärdering och
intervjuer indikerade att det finns svagheter gällande att kritiskt reflektera över andras konstnärliga
förhållningssätt.
Möjligen är lärosätets val att primärt använda interna examinatorer en av orsakerna till denna brist i
måluppfyllelse. En annan tänkbar orsak till att så lite av ett kritiskt reflekterande över eget och andras
konstnärliga förhållningssätt skulle kunna vara lärosätets uttalat grundläggande antagande att
”operakonstens centrum är sångaren”. Även här tycks lärosätet ha påbörjat en intressant
förändringsprocess, vilken bland annat tar sig uttryck i att studenterna och lärarna nu är engagerade i
ett projekt där man skapar fyra nya operor tillsammans med andra konstnärliga utbildningar, en
process som borde leda till att studenter får en naturlig reflektionsyta gentemot andras konstnärliga
förhållningssätt och förutsättningar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots vissa svagheter.
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Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbeten som gått att bedöma mot detta mål visar i flertalet fall på en
hög måluppfyllelse. Gestaltningar är gedigna och självständiga. Studenterna visar att de under
processen förmått att lösa konstnärliga problem.
Intervjuer och självvärdering bekräftar att stort fokus under utbildningen ligger på att självständigt
skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer och att identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem. På olika sätt talas om det som i självvärderingen beskrivs som vikten
av att i gestaltningen vara ”närvarande i handling och i medvetenhet” bland såväl studenter som
lärare. Det samma kan sägas om det som beskrivs som lärosätets ambition att förmedla en bild av
det egna arbetet som ett instrument för att utvecklas som artist/…/för en livslång och hållbar
utveckling som artist.”
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Bristande
Motivering: De självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse. Vad gäller samhälleliga och
etiska aspekter kunde detta endast bedömas i två arbeten och båda bedömdes visa på brister i dessa
avseenden. Vad gäller konstnärliga aspekter kunde samtliga arbeten bedömas. Även här bedömdes
två arbeten visa på bristande måluppfyllelse.
Av intervjuerna och självvärderingen framgick att lärosätet medvetet arbetar för att studenterna i
större utsträckning ska utveckla sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. Bland annat lyfts ett pågående arbete med genusfrågor upp
liksom en serie gästföreläsningar med personer som är verksamma i operabranschen. Detta beskrivs
dock inte som så systematiserat och implementerat att det finns anledning att anta att studenterna på
ett tillfredställande sätt integrerar detta i sina examensuppgifter än, eller att det på något annan sätt
säkerställs att studenterna har dessa förmågor när de tar examen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande.
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Bristande kvalitet:
Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.
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Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Operahögskolan i Stockholm

Opera - konstnärlig master

A-2013-103126

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar att flera studenter når hög måluppfyllelse, men brister
finns avseende både fördjupade kunskaper och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det som i flera fall gör att måluppfyllelsen bedöms som bristande är att tydliga referenser
saknas, såväl i de praktiska som i de skriftliga delarna av arbetena. I vissa fall är de fördjupade
kunskaper och färdigheter som krävs för att kreera en roll bristfälliga och de skriftliga alstren stannar
vid beskrivningar av den egna skapandeprocessen. Inte heller refereras till annan konstnärlig
forskning eller påvisas på annat sätt att man har insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete.
Av självvärderingen framgår att lärosätet medvetet och målmedvetet arbetar med att integrera
skrivprocessen i utbildningen. Man säger bland annat att det skrivande arbetet är relativt nytt på
högskolan och att det är föremål för ”… ett pågående utvecklingsarbete för både lärare och studenter,
vilket märks i reflektionstexterna som har skiftande nivå.” samt att ”studenterna är ovana formulera sig
i skrift.” Av intervjuerna framgick än tydligare att utbildningen är på väg att förändras. Förvisso
framskymtar en något differentierad bild över vilken vikt man som student respektive lärare lägger vid
olika moment i utbildningen, till exempel skrivandet. Men överlag visar man en samstämmighet
avseende att Operahögskolan är på väg att förändras genom att öka sin pedagogiska mognad och
medvetenhet samt satsar på att förstärka forskningsanknytningen i utbildningen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots svagheter i fördjupningen.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förtrogenhet med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visa i relation till detta mål överlag på en hög och jämn
måluppfyllelse. Studenterna visar förmåga att lösa konstärliga problem och förståelse för metod och
process inom de delar av operakonsten som behandlas i masterutbildningens olika inriktningar. Detta
märks såväl i de praktiska som i de skriftliga delarna av arbetena.
Såväl intervjuer som självvärdering förstärker bilden av att detta är utbildningens fokus och starka
sida.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
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Måluppfyllelse: Bristande
Motivering: De självständiga arbetena visar på en varierande måluppfyllese som sammanvägs till
bristande. Det framgår tydligt att det på utbildningen finns ett fokus på det egna konstnärliga arbetet
och studenterna visar överlag att de har förmågan att lösa mer avancerade problem samt utveckla
nya och egna uttryckssätt. Studenterna visar att de lyckas lösa svåra konstnärliga problem, hantera
improvisatoriska element och att de har en god sångteknik. Däremot uppvisar de i allt för hög grad
brister, framförallt avseende förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och
bidra till kunskapsutvecklingen.
Såväl intervjuer som självvärderingen förstärker den bild som utfallet av bedömningen av arbetena
ger, men också att arbetet med att förstärka utbildningen avseende träning av studenterna i att
självständigt formulera frågor och att reflektera över andras konstnärliga förhållningssätt påbörjats.
Detta till trots har såväl studenter som lärare svårt att formulera hur det kritiska reflekterandet över
andras konstnärliga förhållningssätt övas eller hur skrivande tränas och utvecklas. Inte heller kan man
presentera en klar bild över hur förmågan att formulera frågor utvecklas.
Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen vara bristande.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: De självständiga arbetena visar på hög måluppfyllese om dock varierande. Något arbete
har inte gått att använda som underlag för bedömning. Det finns en spännvid i arbetena mellan en väl
utvecklad kretivitet till brist på konstnärliga idéer.
Av självvärderingen framgår att studenterna själva får välja sina frågeställningar och de exempel som
nämns ger prov på frågeställningar av ett slag som knappast kan anses hjälpa studenten att
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Vare sig
av intervjuer eller av självvärderingen framkom tydligt hur utbildningen säkrar en hög måluppfyllese.
Dock visar utfallet av arbetena att studenterna når en rimlig grad av måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög trots vissa svagheter.
Mål: För konstnärlig masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: När det gäller förmågan att göra relevanta konstnärliga bedömningar visar arbetena
överlag på hög måluppfyllelse, men vad gäller samhälleliga och etiska aspekter kunde dessa endast
bedömas i något arbete och då som bristande. Studenterna gör bra rollprestationer inkluderande
såväl musikaliska som dramatiska val i sina praktiska arbeten. Detta beskrivs i vissa fall också i de
skriftliga reflektionerna. Dock fattas reflektioner i förhållande till samhälleliga och etiska kontexter där
sådana skulle ha varit naturliga.
Av intervjuerna och självvärderingen framgår att lärosätet är inne i en omvandlingsprocess, i detta fall
att det grundliga konstnärliga förhållningssättet håller på att kompletteras med såväl samhälleliga som
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etiska förhållningssätt, förstärks i självvärderingen. Ett arbete som studenterna tagit initiativ till med
genusfrågor, normkritik och operans könsmaktsstrukturer pågår och stöds av lärosätet.
Vidare talar självvärderingen om ”Att utbilda självständiga konstnärer kräver att lärarna ger plats och
upphäver kontraktet mästare/lärling som annars lätt ligger implicit i idén kring relationen./…/ Vi är på
väg, men ännu inte framme.” Riktigt vad det är man vill ifrån, vad ”kontraktet mästarer/lärling” står för,
eller vad man är på väg till och vilket alternativt kontrakt man söker istället framgår dock inte. Men att
man är på väg är tydligt, även i intervjuerna.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög, trots att arbetet med att integrera samhälleliga och
etiska perspektiv ännu inte fått fullt genomslag.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Bristande kvalitet:
Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målen
visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
För de övriga målen visar underlagen på hög måluppfyllelse.
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet .
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Stockholms dramatiska högskola
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Stockholms dramatiska högskola

Scen och medier - konstnärlig magister

A-2013-103127

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som
fördjupade kunskaper inom delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse avseende såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Studenternas insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunde bedömas endast i hälften av arbeten och i dessa var
måluppfyllelsen också hög.
I självvärderingen beskrivs hur måluppfyllelsen uppnås i magisterkursens fyra inriktningar Barnet i
dokumentären, Den icke-realistiska skådespelaren, Internationell scenkonstproduktion respektive
Ljudkonst 2. I urvalet finns samtliga fyra inriktningar representerade och insikten om aktuell
forsknings- och utvecklingsarbete är mest synlig i arbeten inom Barnet i dokumentären. Studenterna
visar betydande kunskap inom området redan innan de påbörjar studierna och deras egna projekt
utgör grundmaterial för studierna. Studentgrupperna är små och handledning är den
undervisningsform som etablerats för att stödja deras konstnärliga kunskapsbildning. Vid intervjuerna
lyftes fram att inriktningarna har inrättats som resultat av lärarnas forskningsarbete, något som ännu
inte till fullo blivit synligt i de valda arbetena.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa fördjupad eller breddad kunskap om och
erfarenhet av metod och processer inom området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse.
I självvärderingen visar lärosätet att man säkrar en hög måluppfyllelse bland annat genom att anlita
ett stort antal gästlärare med god och bred kunskap om branschen och om utvecklingen som sker
inom fältet i dag. Underlag för bedömning av måluppfyllelse är de iakttagelser lärarna gör i samtal och
diskussioner med studenterna enskilt och i grupp, samt i de skriftliga presentationer studenterna gör
av metod och över processarbete med det egna projektet. Inom samtliga inriktningar hänvisas även,
förutom till det självständiga arbetet, hur detta examineras i olika kursmoment. Intervjuerna
bekräftade bilden av att studenterna får fördjupad men även breddad kunskap om metod och
processer inom respektive område.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll samt att kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
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Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse. I de flesta arbeten visar studenterna
tydligt förmåga att självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll. Med några
undantag visar de även förmåga att kritisk reflektera över sitt eget och andras arbete. Förmåga att
kritiskt reflektera är mest synligt i arbeten inom inriktningen Barn i dokumentären.
I självvärderingen framhåller lärosätet att studenterna får lära sig att arbeta med kritisk reflektion. Det
innebär att de får öva en systematisk metod för att muntligt och skriftligt formulera sin praktiska kunskap med stöd av teori och beprövad erfarenhet och motiveras av att studenterna behöver kunna
göra val i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter av konstnärligt utövande för att det ska vara
möjligt att nå målen för utbildning. I intervjuerna framhölls att ett flertal av lärarna har gått kurs i
kunskapsreflektion och praktisk kunskap och att gästlärarna bidrar med andra perspektiv som
studenterna måste förhålla sig till.
Sammantaget bedömsmåluppfyllelsen vara hög, trots vissa svagheter i arbetena avseende
reflektionerna kring eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa
och förverkliga egna idéer, att självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att skapa, uttrycka
och förverkliga egna idéer. I fyra arbeten gick detta inte att bedöma vilket är anmärkningsvärt.
Av självvärderingen framgår att fokus läggs på studenternas förmåga att skapa och förverkliga en
egen idé. För inriktningen Barnet i dokumentär sägs bland annat att förmåga att med ett personligt
uttryck skapa och förverkliga egna idéer huvudsakligen examineras i de fyra övningsproduktioner
studenterna genomför. Vidare tränas och examineras denna förmåga inom kurserna Journalistiskt
berättande samt Konstnärligt berättande, båda med fokus på radio och TV film. För inriktningen
Ljudkonst säkras måluppfyllelsen enligt självvärderingen genom examinationer inom kurserna
Kunskapsreflektion samt Ljudkonstproduktion 2. Av intervjuerna framgick dock att tonvikten i flera av
programmen ligger på praktiskt genomförande och inte på att självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer. Ändå visar urvalet av arbeten att en stor andel studenter har denna förmåga.
Mest synlig är den i arbeten inom inriktningen Den icke-realistiska skådespelaren. Av
självvärderingen framgår också att studenterna får träning i att hålla givna tidsramar.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse dock med några brister
avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. I enstaka
arbeten har dessa aspekter inte heller gått att bedöma. De samhälleliga och etiska aspekterna är
mest synliga i arbeten inom Barnet i dokumentären och Den icke realistiska skådespelaren.
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Av självvärderingen framgår att lärosätet lägger stor vikt vid såväl konstnärliga som samhälleliga och
etiska aspekter. Under intervjuerna framhölls bland annat att det etiska ligger i själva reflektionen och
att dilemman alltid handlar om etik och ansvar. Intervjuerna förstärkte intrycket att måluppfyllelsen är
hög.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, trots vissa svagheter avseende förmågan att göra
bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Umeå universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Umeå universitet

Manusförfattande för film, TV och nya medier konstnärlig kandidat

A-2013-103124

Bedömning av utvalda examensmål
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom
området
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på att studenterna, trots en viss spridning i graden för de olika
delarna av målet, når hög måluppfyllelse. Kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund och
kunskaper om metoder och processer syns i arbetena. Bedömarkommentarerna pekar dock på brister
i den fördjupade kunskapen inom området. Flera bedömare framhäver de skriftliga arbetenas brist på
referenser till andra texter eller sammanhang, eller brist på reflektioner kring de val som studenten har
gjort eller har haft möjlighet att välja emellan. Som en konsekvens av detta uppstår en osäkerhet om
studenternas förmåga att omsätta sina erfarenheter i en reflekterande och fördjupad diskussion. Detta
kan bero på att studenterna har fått grundkunskaperna inom området, men kanske inte fått tillräckligt
med verktyg eller kunskap för att fördjupa sig inom området, alltså i själva manusskrivandet.
Av självvärderingen framgår att studenterna får fördjupad förståelse för den kreativa processen
genom att löpande skriva arbetsdagbok. Denna är sedan utgångspunkt för den essä som studenterna
skriver i anslutning till examensarbetet. Till viss del får studenterna också möjlighet att fördjupa sig
inom någon del av området genom seminarier och under sin praktikperiod. Fördjupningen verkar
dock inte säkerställas fullt ut då det i hälften av examensarbetena finns tydliga svagheter i detta
avseende.
Av intervjuerna framgick att speciellt arbetsdagboken används mycket individuellt och inte lika mycket
av alla. Det blev inte heller helt klart vilka möjligheter de studenter har, som vill gå utanför de givna
dramaturgiska ramarna och om de studenter, som väljer detta, får tillräckligt stöd under processen
med det självständiga arbetet – en faktor som kan ha påverkat resultatet i arbetena. Det framgick
också tydligt i intervjuerna att det egna skrivandet har hög prioritet, vilket styrker den praktiska
grunden.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, trots vissa svagheter avseende fördjupning inom
området.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av studenternas arbeten visar på en hög måluppfyllelse och i flera fall mycket
hög avseende förmågan att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll. Studenterna visar
även hög måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt. Dock är reflektionerna i flera fall ytliga, framförallt avseende andras
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konstnärliga förhållningssätt. Det finns också vissa brister i reflektionen kring det egna arbetet.
Självvärderingen nämner en rad manusuppdrag, skrivövningar och skrivuppgifter, samt muntliga
pitcher, feedback och analyser som tillsammans ska ge grunden för måluppfyllelsen. Det framgår
dock inte tydligt i vilken utsträckning studenterna får handledning i att reflektera över sitt eget och
framför allt andras konstnärliga förhållningssätt.
Av intervjun och självvärderingen framgick att det undervisas i flera olika metoder. Man kan dock
fråga sig om det finns nog tid för att utveckla skrivandet, speciellt inför examensarbetet, en
frågeställning som lärosätet dock tycks ha uppmärksammat. Det verkar också som att det saknas
handledning i kritisk reflekterande, t.ex. hur man definierar sig själv som författare, men det framgick
samtidigt att arbetsdagboken, den löpande handledningen och de enskilda samtalen, samlat sett
erbjuder studenterna flera möjligheter att utveckla och styrka sin förmåga att reflektera. De svagheter
som framkom i bedömningen av arbetena i urvalet är dock av så pass ringa omfattning att den
sammantagna bedömningen är att studenterna når hög måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende
förmågan att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Spridningen i graden av måluppfyllelse är dock stor.
Flera arbeten visar brister vad gäller vad gäller studenternas förmåga att identifiera och lösa problem.
Av självvärderingen framgår att lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse. Studentens skrivande är
prioriterat och variationen i resultaten beror troligen på hur väl handledningen fungerar och hur väl
den studerandes arbetssätt och val av projekt passar till utbildningens curriculum.
Intervjuerna ger det samlade intrycket att handledningen kan variera (i omfattning och inriktning)
beroende på vem som handleder. Därmed ges olika förutsättning för studenterna. Generellt verkar
handledningen dock att vara tillfredsställande. Intervjun klargjorde att man inte bedömer kvalitén i
manusarbeten, istället är det tidsram, format och de uppställda kriterierna för uppdraget som bedöms.
Detta kan möjligtvis förklara ojämnheten i förmågan att demonstrera självständigt och konstnärligt
skapande i arbetena.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
Mål: För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter
Måluppfyllelse: Hög
Motivering: Urvalet av arbeten visar på hög måluppfyllelse för alla delar av målet. Vissa
svagheter/brister finns dock, framförallt avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till
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konstnärliga aspekter.
Av självvärderingen framgår också att lärosätet säkrar måluppfyllelsen. Praktikperiod,
branschbedömning, ett antal analysövningar och seminarier, ger troligen en god grund för att
studenterna ska kunna göra välavvägda bedömningar med hänsyn till dessa aspekten. Det framkom
dock inte tydligt hur progressionen ser ut.
Av intervjuerna framgick att det kan behövas en mera kontinuerligt diskussion kring konstnärliga,
samhälleliga och etiska aspekter i utbildingen. Materialvalet betyder mycket, alltså vilka idéer som
utgör grund för studenternas arbeten, vilken form de ges (dramaturgi, genre, etc.) och hur research
används i processen. Av självvärderingen framgår att det finns en bra och löpande kontakt med
branschen genom studiebesök, gästlärare och externa bedömare, vilket bland annat öppnar upp en
medvetenhet om konsekvenser av studenternas val. Intervjun stärkte intrycket att fokus på speciellt
samhälleliga och etiska aspekter har ökat. En strimma kring kritiska perspektiv (t.ex. genus, makt,
fördomar, klass) har inkluderats i utbildningen i år vilket möjligtvis kan bidra att säkra en mera tydlig
progression.
Måluppfyllelsen bedöms vara hög trots vissa svagheter.

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme
Hög kvalitet:
Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen
är att utbildningen håller hög kvalitet.
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Bilaga 2

x
x

x

x
x
x

x
x

Umeå universitet

Stockholms dramatiska högskola

Operahögskolan i Stockholm

Lunds universitet

Luleå tekniska universitet

Göteborgs universitet

Bedömare/Lärosäte
Kristian Attila, Konstuniversitetet i Helsingfors
Kirsten Bonnén Rask, Sörnorskt Filmcentrum
Caroline Byström, Dans- och cirkushögskolan
Göran Gademan, Göteborgsoperan
Karin Helander, Stockholms universitet
Ilona Jäntti, cirkus artist och koreograf, Finland
Magnus Kirchhoff, Kulturbryggan
Ellen Lamm, teaterregissör
Maria Katrine Larsson, Stockholms universitet
Cecilie Lindeman Steen, Konsthögskolan i Oslo
Jan Lindvik, Högskolan i Lillehammer
Pia Muchin, Göteborgs universitet
Per Nordin, Göteborgs universitet
Christopher Rasimus, Lunds universitet
Valeria Richter, manuskonsult och filmproducent, Danmark
Monique Skavlan Sunderland, Konsthögskolan i Oslo
Maria Sundqvist, Malmöoperan
Kjell Sundstedt, manusförfattare
Sverre Waage, Cirkus Xanti, Norge
Maria Weisby, Scenkonst Sörmland
Moa Wester, Stockholms universitet

Dans- och cirkushögskolan

Bedömargruppen och övriga ämnesexperter samt anmälda jäv
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Bilaga 3
Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr 411-552-13)

Konstnärlig kandidatexamen - mål och kriterier – scenisk gestaltning
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten
visa kunskap och förståelse inom
det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen,
inbegripet kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund,
kunskap om och erfarenhet av
metod och processer samt
fördjupning inom området
Kunskapsform:
Färdighet och förmåga
Mål 2
För konstnärlig kandidatexamen

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1:1betydande kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund
1:2 mycket god kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer
1:3 väsentligt fördjupad kunskap
inom området

Underlagen i utvärderingen
Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
indikerar att studenterna visar
1:1 kunskap om områdets praktiska
1:1 bristande kunskap om områdets
och teoretiska grund
praktiska och teoretiska grund
1:2 kunskap om och erfarenhet av
1:2 bristande kunskap om och
metod och processer
erfarenhet av metod och
1:3 fördjupad kunskap inom området
processer
1:3 otillräckligt fördjupad kunskap
inom området

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen

Underlagen i utvärderingen

Underlagen i utvärderingen indikerar

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se

Kriterier för bristande
måluppfyllelse
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ska studenten
visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Mål 3
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Mål 6
För konstnärlig kandidatexamen
ska studenten visa förmåga att

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13
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indikerar att studenterna visar
2:1 betydande förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 betydande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att beskriva, analysera
och tolka form, teknik och
innehåll
2:2 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik
och innehåll
2:2 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 betydande förmåga att
självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltmässiga
problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna
idéer, identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och
gestaltmässiga problem
3:2 förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att
självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltmässiga
problem
3:2 bristande förmåga att genomföra
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
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inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

6:1 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter
6:2 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
samhälleliga aspekter
6:3 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
etiska aspekter
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6:1 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga aspekter
6:3 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till etiska aspekter

6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga
aspekter
6:3 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till etiska aspekter
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Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13
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Konstnärlig magisterexamen - mål och kriterier – scenisk gestaltning
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1a
För konstnärlig magisterexamen
ska studenten visa kunskap och
förståelse inom det huvudsakliga
området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl
överblick över området som
fördjupade kunskaper inom delar
av området samt insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Mål 1b
För konstnärlig magisterexamen
ska studenten visa fördjupad eller
breddad kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer inom området

Kunskapsform:
Färdighet och förmåga
Mål 2
För konstnärlig magisterexamen
ska studenten visa förmåga att
självständigt beskriva, analysera
och tolka form, teknik och

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 betydande överblick över
området
1a:2 väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av
området
1a:3 betydande insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 överblick över området
1a:2 fördjupade kunskaper inom
delar av området
1a:3 insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 bristande överblick över
området
1a:2 otillräckligt fördjupade
kunskaper inom delar av
området
1a:3 otillräcklig insikt i aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b väsentligt fördjupad eller
breddad kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer inom området
Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b fördjupad eller breddad kunskap
om och erfarenhet av metod och
processer inom området

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b bristande kunskap om och
erfarenhet av metod och
processer inom området

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 betydande förmåga att
självständigt beskriva, analysera

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att självständigt
beskriva, analysera och tolka

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att
självständigt beskriva, analysera
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innehåll samt att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
Mål 3
För konstnärlig magisterexamen
ska studenten visa förmåga att
med ett personligt uttryck skapa
och förverkliga egna idéer, att
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga problem
samt att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Mål 6
För konstnärlig magisterexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13
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och tolka form, teknik och
innehåll
2:2 betydande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

form, teknik och innehåll
2:2 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

och tolka form, teknik och
innehåll
2:2 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 betydande förmåga att med ett
personligt uttryck skapa och
förverkliga egna idéer, att
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga
problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att med ett personligt
uttryck skapa och förverkliga
egna idéer, att självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att med ett
personligt uttryck skapa och
förverkliga egna idéer, att
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga
problem
3:2 bristande förmåga att planera
och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 betydande förmåga att inom

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 förmåga att inom huvudområdet

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
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utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter,

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter
6:2 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
samhälleliga aspekter
6:3 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
etiska aspekter
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göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga aspekter
6:3 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till etiska aspekter

huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga
aspekter
6:3 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till etiska aspekter
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Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

53(73)

Konstnärlig masterexamen - mål och kriterier – scenisk gestaltning
Kunskapsform:
Kunskap och förståelse
Mål 1a
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa kunskap och
förståelse inom det huvudsakliga
området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom området
som väsentligt fördjupade
kunskaper inom delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
Mål 1b
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förtrogenhet
med metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området
Kunskapsform:
Färdighet och förmåga
Mål 2
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett mycket brett kunnande inom
området
1a:2 avsevärt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området
1a:3 väsentligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 ett brett kunnande inom
området
1a:2 väsentligt fördjupade
kunskaper inom vissa delar av
området
1a:3 fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1a:1 otillräckligt brett kunnande
inom området
1a:2 låg grad av väsentligt
fördjupade kunskaper inom
vissa delar av området
1a:3 otillräckligt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b betydande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området
Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b förtrogenhet med metod och
processer för att hantera
komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området
Kriterier för hög
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
1b bristande förtrogenhet med
metod och processer för att
hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer
inom området
Kriterier för bristande
måluppfyllelse

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 betydande förmåga att

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
2:1 förmåga att självständigt och

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
2:1 bristande förmåga att
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självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,
utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen
Mål 3
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
med ett utvecklat personligt
uttryck skapa och förverkliga
egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga problem
samt planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kunskapsform:
Värderingsförmåga och
förhållningssätt

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13
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självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 betydande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 betydande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

kreativt kunna formulera nya
frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen
2:2 förmåga att lösa mer avancerade
problem, utveckla nya och egna
uttryckssätt
2:3 förmåga att kritiskt reflektera
över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för
utbildningen

självständigt och kreativt kunna
formulera nya frågor och bidra
till kunskapsutvecklingen
2:2 bristande förmåga att lösa mer
avancerade problem, utveckla
nya och egna uttryckssätt
2:3 bristande förmåga att kritiskt
reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga
förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 betydande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 förmåga att med ett utvecklat
personligt uttryck skapa och
förverkliga egna konstnärliga
idéer, självständigt identifiera,
formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga
problem
3:2 förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
3:1 bristande förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer, självständigt
identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem
3:2 bristande förmåga att planera
och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

Kriterier för mycket hög
måluppfyllelse

Kriterier för hög
måluppfyllelse

Kriterier för bristande
måluppfyllelse
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Mål 6
För konstnärlig masterexamen
ska studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för
utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och
etiska aspekter

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
konstnärliga aspekter
6:2 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
samhälleliga aspekter
6:3 betydande förmåga att inom
huvudområdet göra
bedömningar med hänsyn till
etiska aspekter
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Underlagen i utvärderingen
indikerar att studenterna visar
6:1 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga aspekter
6:2 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till samhälleliga aspekter
6:3 förmåga att inom huvudområdet
göra bedömningar med hänsyn
till etiska aspekter

Underlagen i utvärderingen indikerar
att studenterna visar
6:1 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till konstnärliga
aspekter
6:2 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till samhälleliga
aspekter
6:3 bristande förmåga att inom
huvudområdet göra bedömningar
med hänsyn till etiska aspekter
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Bilaga 4
Läsanvisningar
Bedömargruppen är öppen i sin tolkning av vad man kommer kunna se i de självständiga
arbetena och i de övriga underlagen. Det kan variera beroende på arbetets karaktär.
Komplexiteten i kraven ökar för varje nivå. Progressionen är tydlig mellan kandidatmagister-master.

Konstnärlig kandidatexamen – bedömarnas kommentarer
Mål 1 kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena. Målet som helhet
inbegriper det mesta i utbildningen.
1:1 Områdets praktiska och teoretiska grund tolkar vi som konstnärlig grund. Konstnärlig
grund handlar om att omsätta denna kunskap/förmåga i en konstnärlig gestaltning.
1:2 Inbegriper kunskap om områdets praktiska grund, erfarenhet och fördjupning. Dessa
kunskaper kan visas genom det egna arbetet,
1:3 Det är fördjupningen som sker i det självständiga arbetet.
Mål 2
2:1 Bör gå att se i de självständiga arbetena. ”att beskriva” kan också utryckas som
gestalta.
2:2 Kan studenten reflektera över sitt eget och andras arbete? Eventuellt kan det ses i det
självständiga arbetets reflekterande del. I annat fall bedöms främst i självvärderingen.
Mål 3
3:1 Uttrycka egna idéer bör kompletteras med egna konstnärliga idéer. Problem kan
också tolkas som problemställning eller frågeställning. Lärosätena kan gärna beskriva hur
de tolkar begreppet självständigt i självvärderingen.
3:2 Tidsramar tolkas som deadlines. Kommer inte kunna ses i de självständiga arbetena
men kanske i det skrivna.
Mål 6
6:1 Denna del är mycket snarlik det som bedöms i mål 1. Kommer kunna ses i
examensarbetena.
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6:2 Vad har vi konsten till? Vem talar vi till? Det kan finnas arbeten där samhälleliga
aspekter är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de
självständiga arbetena.
6:3 Etiska aspekter kan handla om upphovsrätt, referensgrupper, klass, kön, vilka olika
val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får. Det kan finnas arbeten där etiska aspekter
är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de självständiga
arbetena.

Konstnärlig magisterexamen – bedömarnas kommentarer
Mål 1a
Målet kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
Målet som helhet inbegriper det mesta i utbildningen.
1a:1. Kommer delvis kunna ses i det självständiga arbetet. Det kommer dock vara svårt
att se skillnaden mellan hög och mycket hög måluppfyllelse. Men ”överblick” bör också
finnas beskriven i självvärderingen.
1a:2 ”fördjupade kunskaper inom delar av området” är fördjupningen som görs i
examensarbetet. Kommer kunna ses i det självständiga arbetet.
1a:3 Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete kommer bli svårt att se i det
självständiga arbetet, eventuellt i en reflekterande text.
Mål 1b
Fördjupningen bör kunna ses i det självständiga arbetet men breddade kunskaper kan inte
ses i samma utsträckning. ”Fördjupad kunskap” är knutet till studentens egen process.
Vilken metod/vilka metoder har influerat process/processerna?
Mål 2
2:1 Bör gå att se i det självständiga arbetet. Beskriva kan också utryckas som gestalta.
Lärosätena kan gärna beskriva hur de tolkar begreppet självständigt i självvärderingen.
2:2 Bedöms främst i självvärderingen. Eventuellt kan det ses i det självständiga arbetets
reflekterande del.
Mål 3
3:1 Idéer tolkas som konstnärliga idéer. Problem kan också tolkas som problemställning
eller frågeställning.
3:2 Tidsramar tolkas som deadlines. Kommer inte kunna ses i de självständiga arbetena.
Möjligen i den skriftliga delen.
Mål 6
6:1 Denna del är mycket snarlik det som bedöms i mål 1. Kommer kunna ses i
examensarbetena.
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6:2 Vad har vi konsten till? Vem talar vi till? Det kan finnas arbeten där samhälleliga
aspekter är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de
självständiga arbetena.
6:3 Etiska aspekter kan handla om upphovsrätt, referensgrupper, klass, kön, vilka olika
val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får. Det kan finnas arbeten där etiska aspekter
är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de självständiga
arbetena.

Konstnärlig masterexamen – bedömarnas kommentarer
Mål 1a
Målet kommer troligtvis kunna ses i de självständiga arbetena.
Målet som helhet inbegriper det mesta i utbildningen.
1a:1. Kommer delvis kunna ses i det självständiga arbetet. Det kommer dock vara svårt
att se skillnaden mellan hög och mycket hög måluppfyllelse. Men ”brett kunnande” bör
också finnas beskriven i självvärderingen.
1a:2 ”väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området” är fördjupningen som görs
i examensarbetet. Kommer kunna ses i det självständiga arbetet.
1a:3 Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete kommer bli svårt att se i det
självständiga arbetet, eventuellt i en reflekterande text.
Mål 1b
Vilken metod/vilka metoder har influerat process/processerna? Bör kunna ses i de
självständiga arbetena.
Mål 2
2:1 Bör gå att se i det självständiga arbetet. Lärosätena kan gärna beskriva hur de tolkar
begreppet självständigt i självvärderingen.
2:2 Problem kan också tolkas som problemställning eller frågeställning.
2:3 Bedöms främst i självvärderingen. Eventuellt kan det ses i det självständiga arbetets
reflekterande del.
Mål 3
3.1 Idéer tolkas som konstnärliga idéer. Problem kan också tolkas som problemställning
eller frågeställning.
3:2 Tidsramar tolkas som deadlines. Kommer inte kunna ses i de självständiga arbetena.
Möjligen i den skriftliga delen.
Mål 6
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6:1 Denna del är mycket snarlik det som bedöms i mål 1. Kommer kunna ses i
examensarbetena.
6:2 Vad har vi konsten till? Vem talar vi till? Det kan finnas arbeten där samhälleliga
aspekter är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de
självständiga arbetena.
6:3 Etiska aspekter kan handla om upphovsrätt, referensgrupper, klass, kön, vilka olika
val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får. Det kan finnas arbeten där etiska aspekter
är mindre relevanta och därför är det inte alltid möjligt att se detta i de självständiga
arbetena.
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Bilaga 5
Resultat från granskningen av de självständiga arbetena
Dans- och cirkushögskolan
Cirkus - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

inom området
1

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

3

Hög

Bristande

Hög

Hög

4

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Hög

Bristande

Bristande

Hög

11

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse

visa förmåga att beskriva,

förmåga att inom huvudområdet för

visa förmåga att inom

Dans- och cirkushögskolan
Dans - konstnärlig kandidat
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inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Hög

Hög

Bristande

Hög

3

Bristande

Bristande

Ej bedömd

Ej bedömd

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

7

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Bristande

10

Hög

Hög

Ej bedömd

Hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

Dans- och cirkushögskolan
Koreografi konstnärlig master

Mål 1aFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
masterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
masterexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
masterexamen ska studenten

Mål 6För konstnärlig
masterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa
förtrogenhet med metod

visa förmåga att självständigt
och kreativt kunna formulera

visa förmåga att med ett
utvecklat personligt uttryck

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och processer för att
hantera komplexa

nya frågor och bidra till
kunskapsutvecklingen, lösa

skapa och förverkliga egna
konstnärliga idéer,

för utbildningen göra
bedömningar med

utbildningen, inbegripet
såväl brett kunnande inom

företeelser,
frågeställningar och

mer avancerade problem,
utveckla nya och egna

självständigt identifiera,
formulera och lösa

hänsyn till relevanta
konstnärliga,

området som väsentligt
fördjupade kunskaper

situationer inom
området

uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

konstnärliga och
gestaltningsmässiga

samhälleliga och etiska
aspekter
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inom delar av området
samt fördjupad insikt i

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

problem samt planera och
med adekvata metoder

aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

huvudområdet för utbildningen

genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

2

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Bristande

Hög

6

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Göteborgs universitet
Film - konstnärlig kandidat

Mål 1 För konstnärlig

Mål 2 För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

kandidatexamen ska studenten visa
förmåga att inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

2

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

3

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

6

Hög

Hög

Mycket hög

Hög
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Göteborgs universitet
Film - konstnärlig
magister

Mål 1aFör konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 3För konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 6För konstnärlig
magisterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa fördjupad
eller breddad kunskap om

studenten visa förmåga
att självständigt beskriva,

studenten visa förmåga att
med ett personligt uttryck

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet

huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och erfarenhet av metod
och processer inom

analysera och tolka form,
teknik och innehåll samt

skapa och förverkliga egna
idéer, att självständigt

för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
såväl överblick över

området

att kritiskt reflektera över
sitt eget och andras

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

området som fördjupade
kunskaper inom delar av

konstnärliga
förhållningssätt inom

gestaltningsmässiga problem
samt att planera och med

aspekter,

området samt insikt i
aktuellt forsknings- och

huvudområdet för
utbildningen

adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga

utvecklingsarbete

uppgifter inom givna
tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

3

Bristande

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

9

Hög

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Hög

10

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

11

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

12

Hög

Bristande

Hög

Bristande

Hög

Göteborgs universitet
Film - konstnärlig

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig
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masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska studenten
visa förmåga att med ett

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom

utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt

formulera och lösa
konstnärliga och

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper
inom delar av området

området

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

gestaltningsmässiga
problem samt planera och

aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

med adekvata metoder
genomföra kvalificerade

samt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

3

Hög

Bristande

Bristande

Hög

Bristande

4

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Bristande

Hög

Bristande

Hög

Hög

Göteborgs universitet
Scenkonst - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
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och processer samt fördjupning
inom området
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inom givna tidsramar

1

Bristande

Hög

Hög

Hög

2

Mycket hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

3

Hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög

4

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

Luleå tekniska universitet
Scenisk framställning konstnärlig kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

teknik och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera,

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund,

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

formulera och lösa konstnärliga
och gestaltningsmässiga problem

samhälleliga och etiska
aspekter

kunskap om och erfarenhet av
metod och processer samt

huvudområdet för utbildningen

samt genomföra konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

fördjupning inom området
1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Bristande

Mycket hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Bristande

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Hög

Hög
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Lunds universitet
Teater - konstnärlig

Mål 1 För konstnärlig

Mål 2 För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

kandidat

kandidatexamen ska studenten
visa kunskap och förståelse

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att beskriva,

kandidatexamen ska studenten visa
förmåga att inom huvudområdet för

kandidatexamen ska studenten
visa förmåga att inom

inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för

analysera och tolka form, teknik
och innehåll samt kritiskt

utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer,

huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets praktiska

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

och teoretiska grund, kunskap
om och erfarenhet av metod

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter

aspekter

och processer samt fördjupning
inom området

inom givna tidsramar

1

Hög

Hög

Hög

Hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Bristande

Hög

Hög

8

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Lunds universitet
Teater - konstnärlig

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska studenten
visa förmåga att med ett

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom

frågeställningar och

utveckla nya och egna

formulera och lösa

konstnärliga,
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situationer inom
området
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uttryckssätt samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

konstnärliga och
gestaltningsmässiga

samhälleliga och etiska
aspekter

inom delar av området
samt fördjupad insikt i

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

problem samt planera och
med adekvata metoder

aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

huvudområdet för utbildningen

genomföra kvalificerade
konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Hög

Bristande

Hög

Bristande

5

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

6

Hög

Hög

Hög

Bristande

Ej bedömd

7

Hög

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Operahögskolan i Stockholm
Opera - konstnärlig
kandidat

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten visa

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

visa kunskap och förståelse
inom det huvudsakliga området

visa förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik

förmåga att inom huvudområdet för
utbildningen självständigt skapa,

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och

förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

göra bedömningar med hänsyn
till relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets praktiska
och teoretiska grund, kunskap

andras konstnärliga
förhållningssätt inom

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem samt

samhälleliga och etiska
aspekter

om och erfarenhet av metod
och processer samt fördjupning

huvudområdet för utbildningen

genomföra konstnärliga uppgifter
inom givna tidsramar

inom området
1

Hög

Bristande

Hög

Bristande

2

Hög

Hög

Hög

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Bristande

4

Bristande

Hög

Ej bedömd

Hög

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE

5

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

Hög

Hög
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Mycket hög

Mycket hög

Operahögskolan i Stockholm
Opera - konstnärlig

Mål 1aFör konstnärlig

Mål 1bFör konstnärlig

Mål 2För konstnärlig

Mål 3För konstnärlig

Mål 6För konstnärlig

master

masterexamen ska
studenten visa kunskap

masterexamen ska
studenten visa

masterexamen ska studenten
visa förmåga att självständigt

masterexamen ska studenten
visa förmåga att med ett

masterexamen ska
studenten visa förmåga

och förståelse inom det
huvudsakliga området

förtrogenhet med metod
och processer för att

och kreativt kunna formulera
nya frågor och bidra till

utvecklat personligt uttryck
skapa och förverkliga egna

att inom huvudområdet
för utbildningen göra

(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

hantera komplexa
företeelser,

kunskapsutvecklingen, lösa
mer avancerade problem,

konstnärliga idéer,
självständigt identifiera,

bedömningar med
hänsyn till relevanta

såväl brett kunnande inom
området som väsentligt

frågeställningar och
situationer inom

utveckla nya och egna
uttryckssätt samt kritiskt

formulera och lösa
konstnärliga och

konstnärliga,
samhälleliga och etiska

fördjupade kunskaper
inom delar av området

området

reflektera över sitt eget och
andras konstnärliga

gestaltningsmässiga
problem samt planera och

aspekter

förhållningssätt inom
huvudområdet för utbildningen

med adekvata metoder
genomföra kvalificerade

samt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

konstnärliga uppgifter inom
givna tidsramar

1

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

2

Hög

Mycket hög

Hög

Ej bedömd

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

4

Hög

Ej bedömd

Hög

Ej bedömd

Hög

5

Bristande

Hög

Bristande

Hög

Hög

6

Bristande

Hög

Bristande

Hög

Bristande

Stockholms dramatiska högskola
Scen och medier konstnärlig magister

Mål 1aFör konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 1bFör konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 2För konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 3För konstnärlig
magisterexamen ska

Mål 6För konstnärlig
magisterexamen ska

studenten visa kunskap
och förståelse inom det

studenten visa fördjupad
eller breddad kunskap om

studenten visa förmåga
att självständigt beskriva,

studenten visa förmåga att
med ett personligt uttryck

studenten visa förmåga
att inom huvudområdet
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huvudsakliga området
(huvudområdet) för

och erfarenhet av metod
och processer inom

analysera och tolka form,
teknik och innehåll samt

skapa och förverkliga egna
idéer, att självständigt

för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn

utbildningen, inbegripet
såväl överblick över

området

att kritiskt reflektera över
sitt eget och andras

identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och

till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska

området som fördjupade
kunskaper inom delar av

konstnärliga
förhållningssätt inom

gestaltningsmässiga problem
samt att planera och med

aspekter,

området samt insikt i
aktuellt forsknings- och

huvudområdet för
utbildningen

adekvata metoder genomföra
kvalificerade konstnärliga

utvecklingsarbete

uppgifter inom givna
tidsramar

1

Hög

Hög

Bristande

Hög

Bristande

2

Hög

Ej bedömd

Hög

Ej bedömd

Hög

3

Hög

Hög

Hög

Ej bedömd

Hög

4

Ej bedömd

Hög

Hög

Hög

Hög

5

Hög

Hög

Hög

Ej bedömd

Ej bedömd

6

Hög

Hög

Hög

Mycket hög

Hög

7

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

8

Hög

Hög

Bristande

Hög

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

11

Hög

Hög

Ej bedömd

Hög

Bristande

12

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

13

Hög

Hög

Hög

Ej bedömd

Hög

14

Hög

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

Umeå universitet
Manusförfattande för film, TV
och nya medier - konstnärlig

Mål 1 För konstnärlig
kandidatexamen ska

Mål 2 För konstnärlig
kandidatexamen ska

Mål 3För konstnärlig
kandidatexamen ska studenten

Mål 6För konstnärlig
kandidatexamen ska

kandidat

studenten visa kunskap och
förståelse inom det

studenten visa förmåga att
beskriva, analysera och tolka

visa förmåga att inom
huvudområdet för utbildningen

studenten visa förmåga att
inom huvudområdet för

huvudsakliga området

form, teknik och innehåll samt

självständigt skapa, förverkliga

utbildningen göra
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(huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet

kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga

och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa

bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga,

kunskap om områdets
praktiska och teoretiska

förhållningssätt inom
huvudområdet för

konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem

samhälleliga och etiska
aspekter

grund, kunskap om och
erfarenhet av metod och

utbildningen

samt genomföra konstnärliga
uppgifter inom givna tidsramar

processer samt fördjupning
inom området
1

Bristande

Bristande

Bristande

Bristande

1

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

2

Hög

Hög

Bristande

Ej bedömd

3

Hög

Hög

Hög

Bristande

4

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

5

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Hög

6

Mycket hög

Hög

Hög

Hög

7

Hög

Mycket hög

Hög

Hög

8

Hög

Bristande

Bristande

Hög

9

Hög

Hög

Hög

Hög

10

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

Mycket hög

10

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd

Ej bedömd
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Bilaga 6
Redovisning av underlag för bedömningi
Dans- och cirkushögskolan
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Cirkus -

11

Ja

Nej

Ja

11

Ja

Nej

Ja

6

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

konstnärlig
kandidat
Dans konstnärlig
kandidat
Koreografi konstnärlig
master

Göteborgs universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Film - konstnärlig

6

Ja

Nej

Ja

Film - konstnärlig
magister

12

Ja

Nej

Ja

Film - konstnärlig
master

6

Ja

Nej

Ja

Scenkonst konstnärlig

5

Ja

Nej

Ja

erfarenheter

kandidat

kandidat

Luleå tekniska universitet
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Scenisk
framställning -

8

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

konstnärlig
kandidat

Lunds universitet
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Teater -

9

konstnärlig
kandidat

erfarenheter
Ja

Nej

Ja

71(73)

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE

Teater konstnärlig

7

Datum

Reg.nr

2014-05-27

411-00552-13

Ja

Nej

Ja

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas

master

Operahögskolan i Stockholm
Huvudområde/

Självständiga

examen

arbeten

Opera -

5

Ja

Nej

Ja

6

Ja

Nej

Ja

erfarenheter

konstnärlig
kandidat
Opera konstnärlig
master

Stockholms dramatiska högskola
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Scen och medier

14

Ja

Nej

Jaj

- konstnärlig
magister

Umeå universitet
Huvudområde/
examen

Självständiga
arbeten

Självvärdering

Alumn-enkäter

Studenternas
erfarenheter

Manusförfattande

10

Ja

Nej

Ja

för film, TV och
nya medier konstnärlig
kandidat

i

För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett
avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten,
och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en
bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla
arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att
av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis
100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population
om 245 arbeten eller fler.
Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande
måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten
med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents
säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga
arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt
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sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i
detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög
kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt
säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan
hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en
rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen.
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1. INLEDNING
Projektledare/ansvarig för genomförandet av självvärderingen av musikpedagogik vid
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet har varit professor Göran Folkestad,
ämnesföreträdare1 i musikpedagogik 1996-2017, som även varit kontaktperson gentemot
UKÄ. Arbetet med framställandet av denna självvärdering har skett i samarbete med
professor Eva Sæther och har utgått ifrån de anvisningar och underlag från UKÄ som tillsänts
oss november 2016.
I insamling och sammanställning av underlag till utvärderingen har de forskarstuderande,
handledarna och lärarna/forskarna vid forskarutbildningen deltagit. Arbetet har organiserats
och förankrats hos doktorander, handledare och lärare/forskare enligt följande tidsplan:
Okt-16:
Informationsbrev från UKÄ om Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildning (Ref.nr 411292-16).
Nov-16:
9 november: Vägledningen för utvärdering av utbildning på forskarnivå finns tillgänglig på UKÄ:s
webbplats.
16 november: Information vid Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan i Malmö (FUN) om arbetet
med självvärdering och presentation/diskussion av tidsplan.
18 november: Upprättande och utskick av tidsplan.

Dec-16:
1 december: Informationsmöte vid avdelningen för Kvalitet och utvärdering, Lunds universitet.
9 december: Upptaktsmöte på UKÄ, Stockholm.
19 december: Utskick av ”Anvisningar och underlag för självvärdering” och övrigt material till
doktorandgrupp respektive handledar-/forskargrupp för inläsning och utarbetande av förslag och
synpunkter.

Jan-17:
9-20 januari: Förslag och synpunkter från doktorander och handledare/forskare skickas till
goran.folkestad@mhm.lu.se
23-27 januari: Sammanställning av förslag och synpunkter. Skrivande av självvärderingen.
30 januari: Utskick till doktorander, lärare/forskare och prefekt av preliminärt förslag till skrivelse.

Feb-17:
7 februari: Forskarutbildningsseminarium där forskarstuderande, handledare och lärare/forskare efter
presentation och genomgång av det tillsända materialet gemensamt arbetar med att diskutera och formulera
det de ser som viktigt att lyfta fram i självvärderingen.
9-23 februari: Sammanställning av synpunkter från forskarstuderande, handledare, lärare/forskare och
prefekt. Skrivande av slutlig version av självvärderingen.
24 februari: Utskick av slutligt förslag.

Mars-17
3 mars: Sista dag för inkommande av synpunkter på slutlig version av självvärderingen.
7 mars: Deadline för insändande av självvärderingen till UKÄ.
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Ämnesföreträdare ingick som benämning i arbetsbeskrivningen för den externt utlysta professuren i
musikpedagogik. Ämnesansvarig är fakultetens benämning för dem som utses av Konstnärliga
fakultetsstyrelsen att ansvara för respektive forskarutbildningsämne.
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Inledningsvis ges en kort bakgrund till inrättandet av musikpedagogik som
forskarutbildningsämne vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. I detta ingår även att
presentera de grundläggande utgångspunkter som vårt arbete grundar sig i, samt
forskarutbildningens organisations- och beslutsstruktur.
Därefter följer en självvärdering av forskarutbildningen i Musikpedagogik enligt den mall
som tillsänts oss av UKÄ.
Avslutningsvis sammanfattas vad vi ser som starka respektive svaga sidor och vad vi själva
uppfattar som angelägna förändringar och utvecklingsområden inför framtiden.
1.1 Bakgrund
I och med 1977 års högskolereform blev Musikhögskolan i Malmö en del av Lunds
universitet. Samtidigt fick Musikhögskolan en ny musiklärarutbildning, som ställde nya krav
på pedagogisk kompetens. En av de saker som lyftes fram var vikten av att som
musikpedagog kunna ta aktiv del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Behovet av
fortbildning, utveckling och forskning på det musikpedagogiska området blev därmed stort.
För att möta dessa behov anordnade Musikhögskolan i Malmö från läsåret 1987/88
forskarförberedande kurser på kandidatnivå i musikpedagogik. Från och med läsåret 1997/98
anordnades även kurser på magisternivå och 1997-06-26 inrättades, först i landet,
Musikpedagogik som examensämne i kandidat- och magisterexamen vid Lunds universitet.
Kandidat- och magisterkurserna, vilka hade det dubbla syftet av att både vara kvalificerad
fortbildning och forskarförberedande utbildning i musikpedagogik, anordnades som fristående
universitetskurser. De vände sig i första hand till musiklärare i grund- och gymnasieskola,
kommunal musikskola, folkhögskola och musikhögskola. Idag utgör de tidigare fristående
kandidat- och magisterkurserna integrerade obligatoriska delar av lärarutbildningen i musik.
Dessutom ges kurser på avancerad nivå både som delar av lärarutbildningen i musik och som
fristående kurser och möjlighet till masterexamen i musikpedagogik finns idag såväl inom
ramen för lärarutbildningen och som resultat av fortsatt utbildning efter tidigare erlagd
lärarexamen i musik.
Från och med höstterminen 1996 ges forskarutbildning i musikpedagogik vid
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Till dags dato har 18 doktorander avlagt
doktorsexamen och sju licentiatexamen. För närvarande är fem doktorander antagna varav en
planeras disputera 24 mars 2017.
Behörig att antas till forskarutbildningen är den som uppfyller dels villkor för allmän
behörighet (avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240
högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt
inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper), dels villkor för särskild
behörighet (med godkända resultat genomgått högskoleutbildning/lärarutbildning i musik om
minst 270 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå samt därvid
förvärvat kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng i ämnet musikpedagogik). Kraven
på särskild behörighet ska anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata
yrkeserfarenheter. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs
för att genomföra utbildningen.
Utbildningen omfattar dels en kursdel (90 hp), dels en avhandlingsdel (150 hp) och planeras
så, att studierna för heltidsstuderande normalt kräver fyra läsår (240 hp). I den Allmänna
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studieplanen (Bilaga 5) anges syfte och mål för forskarutbildningen i musikpedagogik på
följande vis:
Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper i
musikpedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred
ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt
genomföra forskningsprojekt.
Forskarutbildningen syftar även till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också
ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i
musikpedagogik som vetenskap är av värde.
Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den
forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerandes förmåga att kritiskt
analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att
självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.
Verksamheten ska bedrivas i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas
utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön,
etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
funktionshinder. Inom Konstnärliga fakulteten i Malmö råder nolltolerans mot
kränkande särbehandling.
Forskarutbildningen i musikpedagogik leder till filosofie doktorsexamen med möjlighet
till etappexamen/-avgång filosofie licentiatexamen.
Doktoranden ska efter genomgången utbildning ha utvecklat följande kunskaper och
färdigheter:
Kunskap och förståelse
• visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av det musikpedagogiska
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av
detta område.
• visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det
musikpedagogiska forskningsområdets metoder i synnerhet.
Färdighet och förmåga
• visa förmåga till såväl konstnärlig som vetenskaplig analys och syntes samt till
självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer.
• visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet
identifiera forskningsproblem och formulera forskningsfrågor samt att planera och
med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar och därvid kunna granska och värdera sådant arbete.
• med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till
kunskapsutvecklingen inom det musikpedagogiska området.
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, samt
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• visa förutsättningar att såväl inom forskning och utbildning som andra kvalificerade
professionella sammanhang kunna bidra till samhällets utveckling och stödja andras
lärande.
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra
forskningsetiska bedömningar.
• visa fördjupad insikt om musikpedagogikens möjligheter och begränsningar, dess
roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
• visa insikt om sitt behov av ytterligare kunskap.
• ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.
1.2 Grundläggande utgångspunkter
I det följande presenteras något om de grundläggande utgångspunkter för forskarutbildningen
i musikpedagogik som vi arbetar efter. Detta kan ses som en del i beskrivningen av våra
lokala mål och vår lokala profil samt hur vi ser på kopplingen mellan utbildning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
En centralt bärande idé i vårt sätt att tänka och organisera de olika utbildningsdelarna i
musikpedagogik är att se dessa som integrerade delar, även i relation till lärarutbildningen i
musik. Detta innebär ett ansvarstagande för att träningen i kritiskt tänkande och reflektion,
över såväl läst litteratur som sin egen och andras verksamhet som musikpedagoger, påbörjas
redan under utbildningen på grundnivå för att sedan utvecklas och fördjupas på de
efterföljande nivåerna. I den meningen ser vi grundutbildningen, i betydelsen av
lärarutbildningen i musik, som forskarförberedande redan från sin första termin.
En av de omständigheter som gör det musikpedagogiska utbildningsområdet intressant är att
vi idag befinner oss i en situation där tre, inom varsina delar förhärskande traditioner,
nämligen musikkonservatorietraditionen, lärarseminarietraditionen och den akademiska
universitetstraditionen, sammanförts och smälts samman till vad som kan beskrivas som en
modern musikhögskola i ett modernt universitet. Utmärkande för ett modernt universitet är att
det är en lärande organisation, i betydelsen att uppgiften att undervisa och forska inte
inskränker sig till förmedlandet av redan befintlig kunskap genererad ur verksamheter inom
universitetet, utan att universitetets alla delar även måste lära sig av sin omvärld.
Universitets huvuduppgifter formuleras som undervisning, forskning och samverkan med det
omgivande samhället, där den sistnämnda så kallade tredje uppgiften består i att sprida
forskningsinformation och forskningsresultat till det omgivande samhället. Gemensamt för de
olika uppdragen har tidigare ofta varit att de till stor del utgått ifrån principen att universitetet
väljer ut och värderar vilken kunskap som är viktig och relevant. Den kunskap som bildas på
den högsta akademiska nivån har sedan förmedlats ner till utbildningssystemets lägre nivåer
och ut i samhället. Detta synsätt innebär dessutom att universitetets ämnesföreträdare oftast
har haft tolkningsföreträde vad gäller definierandet av vilka frågeställningar som är relevanta
och forskningsbara och därigenom i grunden vad som är forskning.
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Vi menar dock att universitetet, i vårt fall Musikhögskolan i Malmö, har en skyldighet och en
viktig uppgift i att studera och lära av det samhälle det ingår som en del i och att kunskap om
musikaliskt lärande, pedagogisk praxis och för dessa områden relevanta forskningsfrågor även
måste genereras ur verksamheter utanför universitetet. Sett i det perspektivet är samarbetet
mellan verksamhetsfältet som musiklärare, det musikpedagogiska praxisfältet ute i skolor och
kommuner, och vår lärarutbildning med dess musikpedagogiska forskning och
forskarutbildning oerhört viktigt.
Det ovan beskrivna perspektiv- och attitydskiftet kan förenklat sammanfattas som ett skifte
från ett top-down-perspektiv till ett bottom-up-perspektiv på lärarutbildning och
musikpedagogisk forskning, där det senare innefattar ett ansvarstagande för att den kunskap
som bildas vid Musikhögskolan återförs till det musikpedagogiska praxisfältets olika delar.
Kännetecknande för denna kunskap är att den genereras ur kontakten med olika
verksamhetsområden utanför universitetet som en del av idéutbytet mellan universitet och
verksamhetsfälten i det omgivande samhället.
Detta perspektivskifte kan även beskrivas i termer av induktion och deduktion. Bottom-up
anger att vi vill få med det induktiva inslaget när idéer och teorier genereras på
verksamhetsfältet och blir en del av forskningen inom vårt område. Inte som tidigare när man
ur ett deduktivt perspektiv konstruerat modeller och teorier för undervisning vid universitet
och lärarhögskolor för att sedan gå ut i skolorna och testa dessa i ”verkligheten”. Detta kan i
själva verket beskrivas som essensen i perspektivskiftet: Genom att studera hur lärandet går
till ute i skolor och i det övriga samhället, exempelvis hur ungdomar lär sig musik, eller hur
musik lärs och används i olika migrantgruppers kulturer, inducerar vi teorier om musikaliskt
lärande som i nästa led kan ligga till grund för lärarutbildning och ny verksamhet ute i
skolorna.
Vi har organiserat vår avdelning för forskarutbildning och forskning i musikpedagogik i nära
kontakt med lärarutbildningen i musik och med lärare och musikundervisning på det
musikpedagogiska verksamhetsfältet. Detta har inneburit uppbyggandet och utvecklandet av
en forskarutbildning knuten till lärarutbildningen och förlagd till den institution där såväl den
ämnesteoretiska som den ämnesdidaktiska utvecklingen sker i integrerad form. Vi ser frågor
gällande forskningsanknytning av grund- och lärarutbildning som ytterst viktiga och vår
utgångspunkt är att detta även måste innefatta ett aktivt deltagande i konkret
utvecklingsarbete ute på skolorna i kommunerna. Detta ger i sig möjligheter till befruktande
möten mellan musikpedagogik som praxisfält och musikpedagogik som forskningsfält och
säkerställer en ständig dialog mellan dessa.
1.3 Forskarutbildningens organisation och beslutsstruktur
Såsom inledningsvis beskrivits är forskarutbildningen i musikpedagogik vid Lunds universitet
institutionellt organisatoriskt knuten till Musikhögskolan i Malmö.
1.3.1 Fakultetstillhörighet

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningen i musikpedagogik har den konstnärliga
fakulteten vid Lunds universitet. Fakulteten handhar och beslutar i frågor gällande
examination, utseende av fakultetsopponent och betygsnämnder vid disputationer, liksom
utfärdande av examensbevis. Den konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar även i frågor såsom
antagning till forskarutbildningen och tillsättning av doktorandtjänster liksom fastställande av
Allmän studieplan (ASP) och individuella studieplaner (ISP), efter beredning i det
konstnärliga fakultetsrådet (KFR).
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1.3.2 Forskarutbildningsnämnd

Vid Musikhögskolan i Malmö finns en forskarutbildningsnämnd (FUN) som fungerar som ett
berednings- och beslutsorgan för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig
forskning i musik (Musik). Den nuvarande forskarutbildningsnämnden inrättades av
Institutionsstyrelsen 2011-03-232.
Nämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre
lärare/forskare och tre doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.
FUN är placerad i organisationen under Institutionsstyrelsen, i likhet med de två andra
utbildningsnämnderna vid Musikhögskolan.
FUN är ett beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor och beslutar på
delegation från Institutionsstyrelsen i frågor som rör forskarutbildningarnas planering och
genomförande.
Forskarutbildningsnämnden beslutar om:
-

utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom
forskarutbildning

-

minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om ersättning
för kostnaderna för framställning av denna upplaga

-

disponerandet av tilldelade driftsmedel och ansvarar för att dessa budgetramar hålls

-

formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation samt spridande av
forskningsresultat

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden till
Institutionsstyrelsen (IS), Konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) eller Konstnärliga
fakultetsrådet (KFR):
-

lämna förslag till Institutionsstyrelsen (IS) om kursutbud på forskarnivå

-

lämna förslag till KFR om kursplan på forskarnivå före beslut av dekan

-

bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och Musik

-

bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena

-

bereda doktorandanställningsärenden

Ledamöterna i FUN utses av prefekten efter samråd med ordförande/vice ordförande och
fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år.
Vi ser det som oerhört viktigt att såväl doktorander som lärare/forskare vid
forskarutbildningen genom arbetet i FUN får ta aktiv del av, och få insyn i, beredning och
beslut gällande all planering, genomförande och utvärdering av forskarutbildningen. Vi ser
det dessutom som en omistlig del i doktorandernas utbildning att få tillgång till kunskap om
förutsättningar, organisation och beslut gällande forskarutbildning. Därför uppmanas samtliga
2

På institutionsnivå inrättades vid Musikhögskolan i Malmö redan 1996 en forskarutbildningsnämnd
(FUN) vars uppgift var att fungera som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för
forskarutbildningsfrågor i musikpedagogik. När även konstnärlig forskarutbildning startades vid
institutionen fattades beslut i Institutionsstyrelsen om en gemensam forskarutbildningsnämnd för båda
forskarutbildningsämnena.
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doktorander att närvara vid FUN:s möten, oavsett om man är formellt utsedd till ledamot eller
inte, och kallelse och handlingar skickas ut till samtliga doktorander och lärare/forskare vid
avdelningen samt till prefekten.

2. SJÄLVVÄRDERING ENLIGT MALL FRÅN UKÄ
Nedan beskrivs, disponerat utifrån den mall som tillsänts oss av UKÄ, hur den utvärderade
utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna för varje aspekt inom aspektområdena och för
perspektiven. Självvärderingen utgår från aktuella förhållanden för utbildningen. I detta görs
ett försök att beskriva såväl styrkor som identifierade utvecklingsområden samt hur arbetet
med uppföljning, vidtagna och planerade åtgärder och återkoppling sker både för att utveckla
utbildningen och för att säkerställa att utbildningen har hög kvalitet.
2.1 Område, miljö och resurser
2.1.1 Forskarutbildningsämne

Den ämnesbeskrivning vi arbetar efter formuleras i den allmänna studieplanen på följande vis:
Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande,
inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer
där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Således behandlas problem i
sammanhang där musik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och
annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Musikpedagogik som
forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder
från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap
samt konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.
Musikpedagogisk forskning är en förhållandevis liten disciplin, vilket gör behovet av nätverk
och samverkan tydligt. Vår medvetna samverkan med olika institutioner och inriktningar
inom musikforskning stärker och utvecklar vår egen profil.
Vi har på lokal nivå en samverkan (i) mellan de båda forskarutbildningsämnena
Musikpedagogik och Musik vid Musikhögskolan i Malmö; (ii) med Tobias Norlindsamfundet i Lund, där våra doktorander vid de öppna seminarierna diskuterar pågående
forskning med musikvetenskapliga forskare och (iii) med det utbildningsvetenskapliga
seminariet vid Campus Helsingborg, Lunds universitet, där våra doktorander diskuterar
pågående forskning med utbildningsvetenskapliga forskare.
På nationell och nordisk nivå är en av våra professorer vice ordförande i Svenska samfundet
för musikforskning. Vid den årliga konferensen Musikforskning idag 2016 var samtliga
doktorander närvarande och presenterade pågående musikpedagogisk forskning. 2018 är
Musikhögskolan i Malmö värdar för motsvarande konferens. Inom det nordiska nätverket för
musikpedagogisk forskning (NNMPF) har vi en lång tradition av aktiv och mangrann
medverkan. Doktoranderna deltar med presentationer både vid doktoranddagarna och
huvudkonferensen, seniora forskare är med i styrgruppen och deltar aktivt i konferensen
genom att presentera pågående projekt och kommentera pågående avhandlingsarbeten och
seniora forskningsprojekt.
Vi har en stark och central position i Sverige inom fältet musikpedagogisk forskning och
forskarutbildning, dels genom mängden avhandlingar och licentiatuppsatser som producerats
här (Bilaga 1 & 2), dels genom att vi som enda musikhögskola äger vårt område inom
lärarutbildningen.
Den
nära
kopplingen
mellan
musiklärarutbildningen
och
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forskningsverksamheten gör dels att vår musiklärarutbildning befruktas av kompetens från
forskningsavdelningen, dels att vi säkerställer återväxten av doktorander genom att vår
forskningsavdelning genomför den vetenskapliga hantverksträningen vid lärarutbildningen,
främst i forskningsmetodikkurser och genom handledning av de båda självständiga
examensarbeten som ingår i musiklärarutbildningen.
Exempel på aktiviteter där detta praktiseras och som exemplifierar kopplingen mellan
forskningsverksamheten och musiklärarutbildningen är (i) årliga Science Slam där
doktoranderna i musikpedagogik presenterar sin pågående forskning; (ii) årliga Ed-Talks där
musiklärarstudenter i årskurs 2 presenterar sina arbeten; (iii) årliga Vetgirigkonferenser där
musiklärarstudenter i årskurs 5 presenterar och försvarar sina examensarbeten i
disputationsliknande form.
Doktoranderna ser avgränsningen av utbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet som välmotiverad och adekvat.
2.1.2 Personal

Avdelningen för forskarutbildning och forskning i musikpedagogik innefattar idag två
professorer, åtta disputerade forskare/handledare (Tabell 2 & 3) och fem doktorander (Tabell
1a). Till detta kommer sex doktorander i den konstnärliga forskarutbildningen i musik
(Musik). Sammantaget ger detta att vi vid avdelningen för forskning och forskarutbildning vid
Musikhögskolan i Malmö totalt är 21 forskare, handledare och doktorander. Vidare har
fakulteten antagit fyra docenter i musikpedagogik och under 2017 beräknas ytterligare tre av
dem som idag tjänstgör som biträdande handledare att antas som docenter vid fakulteten.
Detta upplever vi som en adekvat sammansättning av lärar- och handledarkompetens i
förhållande till vår nuvarande storlek, utbildningens innehåll och genomförande.
En viktig förutsättning för forskarutbildningens kvalitet är lärarnas kompetens. Doktoranderna
framhåller att de upplever det positivt att de forskare och handledare som deltar i deras
utbildning även själva är aktiva i egen forskning. På så vis bereds de möjlighet att vid
seminarier inte bara följa processen i varandras arbeten utan även få tillgång till forskarnas
och handledarnas ”work-in-progress”.
Som ett led i säkerställandet av handledarkompetens och som ett stöd för den enskilde
disputerade läraren att uppnå docentkompetens inrättades vid Musikhögskolan i Malmö 2009
ett docentprogram (Bilaga 3). Regelverket kring docentkompetens har av tradition legat på
fakulteterna att själva utforma. Steget från doktor till docent har såsom organiserad
utbildningsdel oftast varit förbisett och frågan om att bli docent har av tradition legat på
individen själv att ta ansvar för. I och med inrättandet av ett docentprogram ville
Musikhögskolan ta ansvar för, och ge ett stödjande ramverk till, åren mellan doktorsexamen
och docentur och därigenom stå för en sammanhållen utbildningstanke ”från student till
docent”.
2.1.2.1 Handledningsresurs

Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och från 2002 även en biträdande handledare.
Handledningsresursen uppgår för huvudhandledare i tid sammanlagt motsvarande 5%
tjänstgöring (85 arbetstimmar) per år och för fyra års heltidsstudier, således totalt 340
arbetstimmar för hela avhandlingsarbetet, samt på motsvarande vis för bihandledare
motsvarande 3% tjänstgöring (51 arbetstimmar), totalt 204 arbetstimmar. Denna
handledningsresurs, således uppgående till sammanlagt 544 arbetstimmmar för hela
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forskarutbildningen, innefattar all arbetstid för handledning, inkluderande läsning av
manuskript, kommunikation via telefon eller e-mail, etc.
Såsom tidigare beskrivits har vi som generell utgångspunkt att så mycket som möjligt av
diskussioner och idéutbyten ska ske i grupp och i seminarier. För att effektivisera
handledningen och göra kunskapsutbytet synligt och tillgängligt för alla doktorander, bedrivs,
i tillägg till den handledning som sker mellan doktorand och handledare, så stor del av
handledningen som möjligt i grupp och i seminarieform, såväl inom ramen för kurs- och
temaseminarier som i form av schemalagda grupphandledningsseminarier. Detta ger även
möjlighet för den enskilde doktoranden att ta del av övriga doktoranders kommentarer och råd
utifrån vad som avhandlats, vilket vi ser som en viktig del i handledningsprocessen. Dessutom
kan det utgöra en trygghet för doktoranden att ha tillgång till denna bredare referensram,
såsom övriga doktoranders och handledares uppfattningar av vad som avhandlats. Detta gör
också ett eventuellt handledarbyte ganska odramatiskt då handledargruppen som helhet är väl
insatt i samtligas avhandlingsprojekt.
Doktoranderna upplever att antalet handledare och deras sammantagna kompetens är adekvat,
står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande och att de har fått tillgång till
den handledning de behöver. De upplever det dock ibland problematiskt att ekonomin inte
tillåter extra (externa) handledare som i vissa lägen hade kunnat bidra med annan viktig
kompetens.
En lösning på detta utgör den externa handledningen inom ramen för de seminarier med
inbjuden opponent/granskare som beskrivs i Bilaga 4. I anslutning till dessa ges den enskilde
doktoranden även möjlighet att tillsammans med handledarna träffa den inbjudne granskaren
enskilt.
2.1.2.2 Avhandlingsarbetets utformning

Vi har inga generella anvisningar om huruvida våra avhandlingar ska vara monografier,
uppdelade i licentiat- och doktorsavhandling, eller utgöras av sammanläggningsavhandlingar.
Detta avgörs från fall till fall och i samråd med doktoranden och utifrån den inriktning och
uppläggning av avhandlingsarbetet som växer fram under forskarutbildningens första
heltidsstudieår och som fastställs vid planeringsseminariet (”25%-seminariet”).
Av de 18 avhandlingar som hittills lagts fram vid vår institution (se Bilaga 1) har 17 varit
monografier och en sammanläggningsavhandling.
I nu pågående avhandlingsarbeten planeras såväl modellen med licentiat- och
doktorsavhandling som monografi respektive sammanläggningsavhandling att prövas. Det
senare innebär, förutom uppdelningen i fyra delarbeten som vävs samman med en inledande
ram eller ”kappa”, även att doktoranden som en del i avhandlingsarbetet skriver artiklar, oftast
tillsammans med sina handledare, för publicering i internationella tidskrifter.
2.1.2.3 Samarbete med andra doktorander

Vi rekommenderar våra doktorander att göra enskilda avhandlingsarbeten. Däremot uppmanar
vi till så mycket samarbete som möjligt vad gäller uppläggning, litteraturläsning och
datainsamling, och våra seminarier utgör en central del även i det enskilda avhandlingsarbetet.
Hittills har de olika doktorandernas avhandlingsarbeten legat inom olika problemområden och
genomförts utifrån olika teoretiska perspektiv, vilket varit en styrka när det gällt att, utifrån
den relativt sett begränsade kritiska massa som vår grupp utgjort, få till stånd berikande
diskussioner vid våra seminarier.
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2.1.2.4 Handledarutbildning

Lunds universitet har beslutat att samtliga handledare vid forskarutbildningen skall ha
genomgått handledarutbildning vilket vi ser som mycket positivt. Ett omfattande
fortbildningsprogram för detta har också tagits fram.
Forskarutbildningen i musikpedagogik har under 2016 haft ett handledarinternat där olika
frågor kring handledning diskuterats. Detta kommer att följas upp med ytterligare
handledarträffar och grupphandledning där samtliga doktorander och handledare deltar och
utbyter åsikter och erfarenheter.
Inom ramen för docentprogrammet kommer framöver även handledningsfrågor att hanteras,
förutom publicerings- och meriteringsfrågor, i syfte att ge post-docar utbildning och
beredskap för att vara handledare på forskarnivå.
Lärarna/handledarna framhåller vikten av att inom ramen för sin anställning genomgå
nödvändig fortbildning. En viktig del i denna fortbildning för att upprätthålla nödvändig
kompetens är att samtliga lärare som deltar i undervisning och handledning ges möjlighet att
inom ramen för sina anställningar bedriva egen forskning. Ett annat exempel är att inom
ramen för sin tjänstgöring kunna genomgå den forskarhandledarutbildning som anordnas av
Lunds universitet.
Exempel på kompetensutvecklingsarbete: (i) Genom avdelningen för högskolepedagogisk
utveckling (AHU) vid Lunds universitet erbjuds löpande fortbildning för handledare. I år har
två av våra handledare som deltar i docentprogrammet deltagit. (ii) En av våra professorer har
under höstterminen 2016 gått kursen Seminar for Research Supervisors: Giving feedback on
research writing under ledning av Dr Susan Carter, The University of Auckland, New
Zealand. Det intressanta med kursen var att den också vände sig till doktoranderna, i en
parallell tappning Workshop for Doctoral Students: What supervisors and examiners are
asking for, där två av våra doktorander deltog.
Exempel på tidigare genomförda kompetensutvecklingsinsatser inom Lunds universitet där
våra handledare deltagit är (i) Academic Trainee (2006-2008), ”ett program för unga
kvinnliga forskare”, samt (ii) Morgondagens forskningsledare (2010-2012), ett program för
att stimulera till tvärvetenskaplig forskning. I programmet Academic Trainee deltog en av
våra professorer (då lektor), och i Morgondagens forskningsledare en av våra professorer och
en av våra docenter (då lektorer).
2.1.3 Forskarutbildningsmiljö

Av Tabell 1a och individuella studieplaner (se bilagor) framgår doktorandgruppens
sammansättning avseende kön, ålder och inriktning på avhandlingsarbete. Av Tabell 2
framgår handledargruppens sammansättning avseende kön, ålder, forskningsämne och
anställningsform, liksom att samtliga har tillsvidareanställning vid lärosätet.
Nedan beskrivs hur arbetet bedrivs för att vidga doktorandernas forskarutbildningsmiljö
genom inkludering i de lokala, nationella och internationella nätverk som doktoranderna och
handledarna är en del av. Vi ser dessa delar som viktiga för utbildningen då de kompletterar
forskarutbildningsmiljön avseende omfattning och kvalitet, och ger en god grund för
samverkan med det omgivande samhället.
Vidare beskrivs seminarieverksamheten och hur systematiska granskningar genomförs för att
säkerställa att forskarutbildningsmiljön har hög kvalitet, att kvaliteten är hög på de
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avhandlingar som går till disputation och att utbildningen har relevans även för ”det
omgivande samhället”, det samhälle som vi är en del av.
2.1.3.1 Samverkan, internationalisering och konferenser

Utbildningen har på såväl master- som forskarnivå ett flertal internationella inslag i form av
deltagande i konferenser, forskningsnätverk, besök av utländska föreläsare och internationell
kurslitteratur. Avdelningen för musikpedagogisk forskning är också medlem av
Nordplusnätverket i musikpedagogik, som varje år ger veckokurser för nordiska
masterstudenter och nyblivna doktorander. I dessa kurser deltar regelbundet
studenter/doktorander och lärare från Malmö.
Vi har som policy att doktoranderna medverkar vid konferenser där de presenterar delar av
sitt avhandlingsarbete. Detta ser vi som en viktig del i utbildningen. Här har det svenska och
det nordiska nätverket för musikpedagogisk forskning varit av stor betydelse för att
möjliggöra detta.
Vi ser det även som viktigt att doktorander presenterar egna papers vid internationella
konferenser. Detta ger viktig träning i att både skriva och presentera sig på engelska och att
knyta internationella kontakter.
Betydelsen av att som en relativt sett liten disciplin ha tillgång till såväl övriga
musikpedagogiska forskarutbildningar i Sverige som det nordiska nätverket för
musikpedagogisk forskning kan inte nog poängteras. Därför har vi också under uppbyggandet
och utvecklandet av vår forskarutbildning prioriterat detta samarbete och deltagit vid samtliga
årliga nätverkssammankomster med så många deltagare som möjligt.
Vid Lunds universitet finns sedan 2010 en institution och forskarutbildning i
utbildningsvetenskap vid Campus Helsingborg. Vi deltar aktivt i deras seminarieverksamhet,
bland annat genom att en av våra professorer anlitats som handledare, vilket även ger
möjligheter för våra doktorander att delta. Vi knyter stora förhoppningar till att utvecklandet
av en utbildningsvetenskaplig centrumbildning vid Lunds universitet ska ge oss ytterligare en
diskussionsplats där våra doktorander och handledare får tillgång till hela universitets
idéutbyte i dessa frågor. Framöver är vår förhoppning att universitetsgemensamma
forskarutbildningskurser inom det utbildningsvetenskapliga området ska anordnas vid Lunds
universitet.
Vår musikpedagogiska avdelning har genom åren varit och är idag väl representerad vid
internationella konferenser och forskarutbildningen i musikpedagogik har ett aktivt och
pågående samarbete inom de nordiska nätverken Nordiskt Nätverk for Musikpedagogisk
Forskning (NNMPF) och Nordplus. Dessutom finns väl etablerade internationella kontakter:
Forskare, handledare och doktorander deltar aktivt i både International Society for Music
Education (ISME), Cultural Diversity in Music Education (CDIME), European Society for the
Cognitive sciences of Music (ESCOM), Research In Music Education Conference (RIME),
Research Alliance of Institutes for Music Eduction (RAIME), International Conference on
Music Perception and Cognition (ICMPC) och European Association for Music in Schools
(EAS). Forskarutbildningen i musikpedagogik är även engagerad i Universitas 21 och de
internationella utvecklingsprojekt om forskning och undervisning som bedrivs där. Vid ovan
nämnda tillfällen har flertalet av våra forskare, ibland i samarbete med våra doktorander,
presenterat key note lectures eller papers.
Genom vårt engagemang i det nordiska nätverket för masterutbildning i musikpedagogik
(NNME) hade vi under hösten 2016 besök av två nordiska postdoc-forskare, Alexis Kallio,
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Helsingfors och Thomas Richard Hilder, Bergen. Under 2017 planeras besök av professor
David Hebert, Bergen, postdoc Heidi Partti och postdoc Alexis Kallio, Helsingfors samt en
forskarstuderande från Bergen.
NNME-nätverket ger oss möjlighet till finansierat utbyte med forskare och doktorander vid
andra institutioner. Det betyder mycket för vår avdelning att få besök av forskare, liksom det
är värdefullt för våra doktorander att kunna besöka partnerinstitutioner. I år åker till exempel
två av våra doktorander till Høgskolen i Innlandet, Hamar, Norge.
Två av våra doktorander går under vårterminen en kurs ”Policy and the political life of
musical education” för associate professor Patrick Schmidt, University of Western Ontario
tillsammans med doktorander vid Sibeliusakademin. Våra doktorander deltar online, via
Adobe Connect och mjukvaran Base Camp, fysiskt placerade på Inter Arts Center (IAC), den
konstnärliga fakultetens gemensamma lokaler för forskning inom det konstnärliga området.
Vidare pågår arbetet med en EU-ansökan till Horizon 2020 om migration och
musikutbildning tillsammans med Høgskolen i Innlandet, Hamar och Sibeliusakademin i
Helsongfors. Detta arbete omsätts också i en ansökan om tematiskt samverkansarbete inom
Lunds universitet, för gemensamma forskarutbildningskurser inom området interkulturella
perspektiv på musikaliskt lärande.
I Malmö har exempelvis forskningen kring El Sistema också inneburit att vi arbetat upp täta
kontakter med Malmö kulturskola och att flera av våra musiklärare både gjort examensarbeten
fokuserade kring El Sistema och skapat musik för och med El Sistemabarn.
2.1.3.2 Seminarieverksamheten

En central del i vår forskarutbildningsmiljö är de olika former av seminarier som erbjuds
doktoranderna. Om vi skulle peka på en enskild punkt som vi tror bidragit starkt till att
samtliga våra doktorander genom åren avlagt forskarexamen, är det just detta med täta
regelbundna seminarier där doktoranderna ges möjlighet att i grupp med tillräckligt stor
kritisk massa diskutera sina tankar och idéer.
Nedan beskrivs i korthet de olika typer av seminarier vi regelbundet anordnar som en del av
forskarutbildningen i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.
2.1.3.2.1 Kursseminarier

En central del i samtliga forskarutbildningskurser som ges vid Musikhögskolan i Malmö är de
kursseminarier med presentationer, diskussioner och workshops som ges under kursen.
Uppläggning och innehåll av dessa beskrivs i den kursbeskrivning som inför varje kurs skrivs
med utgångspunkt i kursplanen.
För kurser som doktoranderna gör vid andra institutioner eller lärosäten gäller att dessa ska
redovisas vid ett seminarium där de utifrån ett i förväg utsänt examinationspaper presenterar
och diskuterar kursen och sina erfarenheter från denna. På så vis får även övriga doktorander
tillgång till det som avhandlats vid den externt arrangerade kursen.
2.1.3.2.2 Avhandlingsseminarier

Granskning av pågående avhandlingsarbeten är ett centralt inslag i forskarutbildningen, både
för doktoranden själv och som kvalitetssäkring från såväl institutionens, universitetets, som
disciplinens sida. Handledarna har det primära ansvaret för den löpande granskningen och
uppföljningen av doktorandens arbete. Det är dock viktigt att avhandlingsarbetet därjämte
följs upp även i en vidare krets, dels för att ge ytterligare försäkringar att det pågående arbetet
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belyses ur en mångfald olika aspekter, dels för att arbetet ska ges en solid förankring vid
institutionen och, inte minst, i disciplinen.
Det finns vid vår forskarutbildning ett flertal former för granskning utöver den som sker
genom den löpande handledningen. Att lämna manus/manusdelar för läsning och
kommentarer till andra forskare/handledare, såväl inom som utom institutionen, är ett sätt. En
annan form är att doktoranden, med utgångspunkt i ett skriftligt underlag, i seminarieform
presenterar sitt pågående arbete. Båda dessa former av granskning ska såsom vi ser det vara
ett återkommande inslag för varje avhandlingsarbete och det är huvudhandledarens ansvar att
i samråd med doktorand och bihandledare se till att detta kommer till stånd. Institutionens
lärare, forskare och doktorander har ett gemensamt ansvar att medverka i granskning av
pågående avhandlingsarbeten, både genom att åtaga sig kritisk läsning av manus och genom
aktivt deltagande i seminarier där avhandlingsarbeten presenteras.
Varje doktorand ska således ges möjlighet att efter behov i seminarieform få sitt pågående
avhandlingsarbete genomlyst. Det är dessutom obligatoriskt vid vår forskarutbildning att
avhandlingsarbetet presenteras vid ett öppet (offentligt) seminarium vid minst tre tillfällen
under forskarutbildningstiden. Dessa tre tillfällen benämns planeringsseminarium (25%),
resultatseminarium (50%) och slutseminarium (75%) och beskrivs i detalj i ett PM gällande
avhandlingsseminarier inom forskarutbildningen i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö
(Bilaga 4).
Dessa obligatoriska öppna seminarier med extern granskare ser vi inte bara som en ovärderlig
hjälp för doktorand och handledare i det enskilda avhandlingsarbetet, utan även som en viktig
del av kvalitetssäkringen av vår utbildning i stort. Som granskare och opponenter vid dessa
seminarier har förutom företrädare för vår egen disciplin även inbjudits företrädare för
exempelvis pedagogik, sociologi, musikvetenskap och etnologi. Detta har gett värdefulla
synpunkter på vår forskning utifrån andra perspektiv än vårt eget och har varit ett sätt för oss
att säkerställa kvaliteten i våra arbeten, inte bara utifrån inomdisciplinära kriterier, utan även
utifrån andra perspektiv, inkluderande internationella i form av inbjudna utländska granskare.
På motsvarande vis och av samma skäl har opponenter och betygsnämndsledamöter vid våra
disputationer representerat en bredd av forskningsdiscipliner.
2.1.3.2.3 Handledningsseminarier

En grundläggande utgångspunkt för vår forskarutbildning är att vi ser även de individuella
avhandlingsarbetena som en del i ett kollektivt projekt. I detta ligger att göra så mycket som
möjligt av diskussioner och kunskapsbildning synligt för alla att ta del av och målet är att
diskutera så mycket som möjligt av handledningsfrågor i de olika avhandlingsprojekten
tillsammans i seminarieform. För att möjliggöra detta anordnas regelbundet
grupphandledningsseminarier.
2.1.3.2.4 Projektseminarier – Textseminarier

Grovt förenklat kan de flesta forskningsprojekt beskrivas som i realiteten utgörande två
projekt: dels (i) själva forskningsprojektet där forskningen genomförs enligt uppgjord
forskningsplan och (ii), dokumentationen och presentationen, i vårt fall texten/artikeln/boken
om forskningsprojektet. Denna tudelning ser vi som viktig att ha i åtanke inte minst i
handledning. Vid särskilda seminarier erbjuds våra handledare och forskare på alla nivåer att
presentera och diskutera olika delar och aspekter av sina pågående arbeten. Under hösten
2016 introducerades ett högre forskarseminarium där institutionens seniora forskare
presenterar sin pågående forskning
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2.1.3.2.5 Högre seminariet

Vid Musikhögskolan i Malmö startades 1987 det musikpedagogiska seminariet i syfte att
stärka det pedagogiska och konstnärliga utvecklingsarbetet och forskningen inom olika delar
av musikhögskolan. Seminariet har utvecklats till vad som idag är det Högre seminariet, ett
forum för diskussion, reflektion och idéutbyte i pedagogiska och konstnärliga ämnen.
Inbjudna deltagare är lärare och studerande på olika nivåer vid Musikhögskolan samt lärare
och handledare i grund- och gymnasieskola, kommunal musikskola/kulturskola och övrig
konstnärlig och kulturell verksamhet i samhället. Seminariet ingår också som kursinnehåll för
studenter och doktorander i musikpedagogik.
Brukligt är att varje seminarium har en inbjuden gäst som ger en föreläsning eller som
introducerar sitt ämnesområde. Utmärkande för seminariet är att innehållet hämtas från olika
kunskapstraditioner. Här konfronteras olika perspektiv: det vetenskapliga, den praktiska
lärarkunskapen och den konstnärliga kunskapstraditionen. Det har under åren varit en
medveten strävan att tillföra perspektiv från andra discipliner.
Under 2017 startas ytterligare en ny seminarieserie där seniora forskare vid Musikhögskolan i
Malmö presenterar och diskuterar sin pågående forskning. Även dessa seminarier ingår som
delar i doktorandernas utbildning. Vid dessa seminarier diskuteras även frågor om skrivande
av ansökningar om externa forskningsmedel, publicering och meritering med syfte att ge inte
minst de nydisputerade på postdoc-nivå ett sammanhang där de kan diskutera sina frågor.
2.1.3.2.6 Docentseminarier

Såsom beskrivits ovan inrättades 2009 ett docentprogram med syfte att ta ansvar för och
erbjuda ett ramverk för en ”organiserad studiegång” från avlagd doktorsexamen till
docentkompetens (Bilaga 3).
Som en viktig del i detta har docentseminarier anordnats där ”docentanderna” ges möjlighet
att presentera och diskutera sina individuella planer för docentmeritering, publiceringsfrågor,
mm. Till dessa seminarier är även doktoranderna inbjudna att delta.
Att behovet av denna typ av stödjande program för de disputerade doktorandernas möjligheter
för fortsatt meritering fram till docentnivå är stort, och på de flesta håll saknas, visar sig i att
vi vid våra docentseminarier även haft deltagare från Högskolan i Kristianstad, Malmö
högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Karlstad universitet och
Musikhögskolan i Stockholm. Detta har även inneburit att våra docentseminarier blivit en
samlingspunkt för diskussioner på nationell nivå mellan disputerade inom vårt område.
Seminarieverksamheten är såsom beskrivits ovan en central del av forskarutbildningen i
musikpedagogik och ett område som ständigt utvecklas. Höstterminen 2016 organiserades
seminarieserierna delvis om, med hänsyn tagen till synpunkter och idéer som kom fram vid
Musikhögskolans strategiarbete vid upptaktsdagarna för all personal vid terminsstarten, där
även doktoranderna deltog. Den nya strukturen tydliggör vilka seminarier som riktar sig till en
vidare publik och vilka som främst vänder sig till forskare och forskarstuderande.
Sammanfattningsvis har vi numera tre typer av seminarier, där den första kategorin i första
hand vänder sig till doktorander i musikpedagogik, medan de två övriga genomförs i
samarbete med forskarutbildningen i Musik:
1. Olika former av forskarutbildningsseminarier (kursseminarier, avhandlingsseminarier,
handledningsseminarier) som i första hand vänder sig till doktoranderna.
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2. En seminarieserie där aktiva forskare vid musikhögskolan presenterar sina pågående
arbeten och diskuterar till exempel teoretiska ramverk och begreppsanvändning. Dessa vänder
sig förutom till doktorander och disputerade på postdoc-nivå, till alla forskningsintresserade
vid Musikhögskolan
3. En mer utåtriktad seminarieserie med plats för både lokala och inbjudna forskare, där
aktuell forskning i musik och musikpedagogik presenteras och diskuteras.
Som komplement till de seminarier som beskrivits ovan har vi regelbundet så kallade Social
Writings, halvdagar där doktorander och handledare samlas för att arbeta med sin forskning i
gemensamma skrivarstunder. Dessa bedrivs i doktorandernas gemensamma arbetsutrymme
där det finns arbetsstationer för samtliga doktorander i Musikpedagogik och Musik och ett
gemensamt rum för handledning och seminarier. Här erbjuds också plats för gästande forskare
och forskarstuderande.
Förutom de fysiska möten som regelbundet sker vid de olika formerna av seminarier och
handledning som beskrivits ovan har varje doktorand dessutom ett virtuellt hem, en Google
Site, där utbildningsförlopp, kurser, litteratur, handledning, mm. Nedanstående skärmdump
visar vad dessa ”hem” innehåller: Samlad plats för handledningsanteckningar, de individuella
studieplanerna, konferenser, kursuppgifter, lästips, textversioner under framväxt.

Genom dessa virtuella hem kan både doktorand och handledare följa projektets framväxt även
när de inte ses fysiskt vid seminarier och handledningsträffar.
Doktoranderna bedömer att deras utbildning håller en hög vetenskaplig nivå och uppskattar
att det finns systematiska utvärderingar av kursinnehåll både på institutionsnivå och
fakultetsnivå. De upplever att utbildningen och forskningen vid lärosätet i stort har en sådan
kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå
och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Doktoranderna konstaterar även att
relevant samverkan sker med det samhälle som vi är en del av.
2.1.4 Lokaler, utrustning och övrig infrastruktur

Lokalerna för forskning och forskarutbildning vid Musikhögskolan är väl samlade som en
egen enhet gemensamt med forskarutbildningen i Musik, i nära anknytning till biblioteket och
uppehållsrum och nära till administration och ledning samt i samma komplex som
Musikhögskolans grundutbildningar med delvis samnyttjande av undervisningslokaler. Till
detta kommer Inter Arts Center, fakultetens gemensamma lokaler för forskning inom det
konstnärliga området med syftet att bidra till att utveckla den gemensamma forskningsmiljön
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och fakultetens forskning i samverkan med olika vetenskapliga discipliner och det omgivande
kulturlivet.
Idag har vi vid Musikhögskolan i Malmö ett referensbibliotek som väl uppfyller de krav och
behov som vår forskningsavdelning och forskarutbildning i musikpedagogik har idag. De nya
lokaler som biblioteket förfogar över idag ligger i anslutning till forskningsavdelningen och
ger goda möjligheter för att tillgodose forskarutbildningens behov.
Som en del i introduktionskursen ingår information om biblioteket och dess funktioner och
möjligheter, liksom praktisk genomgång av informationssökning, användning av
referenshanteringsprogram (EndNote), presentationsprogram (Powerpoint, Keynote, Pretzi, m
fl ) och Lunds universitets system för forskningsinformation LUCRIS.
2.1.5 Ekonomi

Utöver de medel ur fakultetsbudget för handledningsresurs som framgår av Tabell 2, tilldelas
forskarutbildningen en driftsbudget för rörliga kostnader såsom externa granskare vid
avhandlingsseminarier, gästföreläsare och resor till konferenser för doktorander och
forskare/handledare. För finansiering av forskarstuderande förfogar vi för närvarande över
fyra heltids doktorandanställningar som finansieras med fakultetsmedel.
2.2 Utformning, genomförande, resultat
I den allmänna studieplanen (se 1.1) anges syfte och mål med forskarutbildningen och de
kunskaper och färdigheter doktoranden efter genomgången utbildning ska ha utvecklat
avseende kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och värderingsförmåga och
förhållningssätt.
2.2.1 Måluppfyllelse – kunskap och förståelse

I tidigare avsnitt har beskrivits hur sammansättning och kompetens hos lärare och handledare,
forskarutbildningsmiljön,
handledningens
innehåll
och
uppläggning,
liksom
seminarieverksamheten syftar till att uppfylla målen för utbildningen. Vidare har beskrivits
hur vi genom avhandlingsseminarier och övrig uppläggning säkerställer att utbildningen
håller hög kvalitet och kan genomföras inom planerad tid.
Utifrån den allmänna studieplanen formuleras den individuella studieplanen där uppläggning
och progression säkerställer att lärandeaktiviteter och examinationsformer uppfyller
examensmål och lärandemål för den enskilde doktoranden.
För att säkra måluppfyllelsen genomförs kursutvärderingar i samband med avslutandet av
varje forskarutbildningskurs. Formerna för dessa varierar mellan olika typer av muntliga och
skriftliga utvärderingsformer. Vi har även med gott resultat provat en kombination av (i)
kollektiva synpunkter framdiskuterade i grupp som inlämnats skriftligen och (ii) individuella,
skriftliga och anonyma utvärderingar. Dessa kursutvärderingar har visat sig ge mycket
väsentliga synpunkter och förslag till förändringar och förbättringar av våra kurser och är en
viktig del av vårt utvecklingsarbete.
På det individuella planet utgör också den årliga uppdateringen av den individuella
studieplanen en form av utvärdering av det gångna året och en värdefull sammanfattning inför
planeringen av det återstående arbetet.
Inför varje termin görs tillsammans med doktoranderna en planering av de olika typerna av
seminarier för den kommande terminen. Varje verksamhetsår avslutas med ett seminarium där
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det gångna året diskuteras och utvärderas, vilket ligger till grund för planeringen av den
kommande verksamheten.
Doktoranderna upplever att utbildningen genom utformning, genomförande och examination
säkerställer att de när examen utfärdas kan uppvisa bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik.
2.2.2 Måluppfyllelse – färdighet och förmåga

I vår forskarutbildning i musikpedagogik ingår såsom tidigare beskrivits 90 hp kurser. Dessa
är uppdelade i (i) obligatoriska kurser och (ii) fritt valda kurser, antingen vid vår egen eller
annan institution, eller i form av egen vald litteraturkurs.
Vår utgångspunkt är att kurserna, förutom att stödja avhandlingsarbetet och ge en fördjupning
inom ett visst område, även ska tillgodose kravet på bredd i utbildningen till forskare. Detta
ser vi som viktigt för att göra det möjligt att som färdig forskare arbeta även inom andra
områden än det som behandlats i avhandlingsarbetet.
De kurser vi själva anordnar är förutom den obligatoriska introduktionskursen och de
obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och forskningsmetodik, även andra metod- och
teorikurser.
Utöver dessa kurser uppmanas doktoranderna att genomgå forskarutbildningskurser vid andra
institutioner. Detta ger inte bara den enskilda doktoranden värdefulla inblickar i innehåll och
undervisningsmetoder vid andra institutioner, utan syresätter även vår forskarutbildning och
doktorandgruppen som helhet. Alla kurser som lästs vid annan institution eller som
individuellt vald läskurs, skall som en del i examinationen redovisas och ventileras vid ett
seminarium hos oss.
Ett exempel på hur examensmålen uppnås genom uppläggning och innehåll i våra kurser är
hämtat ur kursplanen för en av de obligatoriska metodkurserna Analys av kvalitativa data 7,5
hp. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder,
att åstadkomma en fördjupad diskussion kring metodologi, datainsamlingsmetoder och analys
inom det musikpedagogiska forskningsfältet. I lärandemålen anges att efter avslutad kurs ska
doktoranden kunna självständigt hantera och diskutera metodologiska frågor i kvalitativa
forskningsprojekt; kunna tillämpa en vald metod i praktiskt analysarbete; kunna beskriva och
värdera förhållandet mellan kvalitativa analysresultat och metodval, samt kunna förhålla sig
kritiskt reflekterande till vetenskapliga ansatser som beskrivs i kurslitteraturen.
Doktoranderna påpekar att de visserligen inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för
att kunna svara på frågan, men upplever så här långt att utbildningen genom utformning,
genomförande och examination säkerställer att doktoranderna, när examen utfärdas, har
förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i nationella som internationella sammanhang
muntligt och skriftligt med auktoritet kunna presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. De upplever även
att utbildningen ger goda förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i
andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja
andras lärande.
2.2.3 Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt

Mycket av det som beskrivits i tidigare stycken avser att säkerställa även måluppfyllelse
avseende värderingsförmåga och förhållningssätt.
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Vad gäller forskningsetiska bedömningar diskuteras detta fortlöpande och forskningsetik har
varit i fokus för diskussioner och seminarier. Flera av våra projekt har prövats av den lokala
etikprövningsnämnden.
Doktoranderna upplever, även om de påpekar att de ännu inte kommit så långt i sin
utbildning, att utbildningen genom utformning, genomförande och examination säkerställer
att doktoranderna när examen utfärdas kan visa på intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. De bedömer
också att de har nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess
roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
2.3 Arbetslivets perspektiv
Att redan under forskarutbildningen förbereda doktoranderna för arbetslivet efter disputation
ser vi som viktigt. Detta sker, såsom beskrivits tidigare, på ett flertal sätt:
Vi erbjuder doktorander möjlighet till institutionstjänstgöring, exempelvis som
handledare för självständiga examensarbeten och som lärare i.
Doktorandernas flitiga deltagande i konferenser och deras mobilitet tränar dem för både
nationell och internationell karriär.
Deltagande i docentseminarier och seminarier där seniora forskare presenterar pågående
forskning ser vi som en viktig del i att redan under forskarutbildningstiden förbereda för
det kommande arbetslivet.
Av de 18 som hitintills disputerat vid vår forskarutbildning har samtliga fått anställning och
flera av dem är nu, eller har varit, professorer vid Musikhögskolan i Stockholm, Göteborgs
universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Högskolan i Halmstad förutom vid
Musikhögskolan i Malmö. Den fortlöpande återkoppling som dessa alumner ger genom att
delta i våra seminarier, vara sakkunniga på exempelvis docentansökningar eller vara
opponenter vid delseminarier ser vi som en viktig del av kvalitetssäkringen och utvecklandet
av vår forskarutbildning inte minst med tanke på ett föränderligt arbetsliv.
Det har även visat sig att vår forskarutbildning inte bara ger ett djup inom det
musikpedagogiska området utan även ger en bredd som möjliggjort anställningar inom andra
ämnesdiscipliner och arbetsområden.
Doktoranderna påpekar att det är svårt att ha en åsikt om arbetslivets perspektiv när man
fortfarande har huvuddelen av sin forskarutbildning kvar. Än så länge upplever de dock att
utbildningen är användbar och förbereder för ett föränderligt arbetsliv, såväl inom som utom
akademien. Olika former av nätverk har redan tidigt i utbildningen knutits och doktoranderna
upplever att det finns återkoppling till framtida karriärbanor inom ramen av vår
forskarutbildning
2.4 Doktoranders perspektiv
I tidigare avsnitt har beskrivits hur doktoranderna ges möjlighet att ta aktiv del i utvecklandet
av såväl utbildning som lärprocesser och hur de deltar i beslutsprocesser och beredning av
frågor som rör forskarutbildning. Vidare har beskrivits hur doktoranders och alumners
synpunkter på utbildningen används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen
exempelvis avseende kurser, handledning och seminarier.

19

arbetas systematiskt på MHM med arbetsmiljön; den fysiska och den psykosociala. Det finns
ett inkluderande förhållningssätt och en strategi..
Vi ser såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön som oerhört viktig för kvaliteten i
forskarutbildningen. Vid institutionen arbetas systematiskt med arbetsmiljön, såväl den
fysiska som den sociala, och det finns ett inkluderande förhållningssätt och en strategi vad
gäller doktorandernas integration även i den övriga verksamheten som resulterar i att
kontakten är tät inte bara mellan doktoranderna och deras handledare, utan även mellan
doktoranderna och TA-anställda, utbildningskanslipersonal och prefekt, och lärare och vid
lärarutbildningen i musik exempelvis genom att alla dessa är placerade rumsligt nära
varandra, samutnyttjar undervisningslokaler och umgås, fikar och äter tillsammans och på det
sättet träffas och samtalar så gott som dagligen.
Utbildningen följs systematiskt upp dels via medarbetarsamtal med ämnesföreträdare och
prefekt, del vid samtal med handledarna och dels via dokumentation och med fokus även på
dessa aspekter. Vi upplever att det finns en tillåtande attityd att lyfta upp frågor i olika fora
och sammanhang och institutionen ser ett stort värde i att doktoranderna finns med i olika
arbetsgrupper, styrelser och nämnder. Doktoranderna bjuds in till lärardagar och andra
gemensamma planeringsdagar dit hela personalgruppen finns med.
Doktoranderna anser att de har stort inflytande över hur utbildningen utformas. De känner sig
delaktiga i beslut gällande såväl kurs- och seminarieinnehåll som deltagande vid konferenser,
mm. och att seminarier och kurser utgår från deras behov och med upplägg och innehåll som
främjar deras lärprocesser. De upplever att det finns en tydlig vilja att skapa en
forskaravdelning med bra arbetsmiljö (eget rum med egna arbetsplatser) och ett tillåtande
klimat gällande både gällande akademiska utmaningar och rent praktiska frågor.
Doktoranderna anser vidare att de får gehör för sina åsikter såväl under kurser och seminarier
som via utvärderingar och att deras behov prioriteras. Samtidigt upplever doktoranderna att de
har en frihet att söka kunskap och nätverk utanför vår avdelning. De framhåller att en viktig
del av deras eget lärande utgår ifrån umgänget med deras doktorandkollegor.
Doktoranderna beskriver att de känner stort stöd från handledare såväl som från andra
forskare vid vår avdelning. Alla är involverade i de olika doktorandprojekten på ett eller annat
sätt. Eftersom fyra doktorander anställdes ungefär samtidigt kan de dra stor nytta av varandras
projekt och kompetens. Detta höjer enligt doktoranderna kvaliteten i utbildningen då det
kollegiala lärandet som detta ger upphov till upplevs vara av största vikt för en kvalitativ
doktorandutbildning.
Genom att doktoranderna ingår i olika nämnder på institutionen upplever de att de har
möjlighet att påverka både utformandet av sin egen utbildning i stort men även vad gäller när
det tas beslut gällande kurser och budget.
Såsom beskrivits tidigare så har masterkurserna i musikpedagogik det dubbla syftet av att
både vara forskarförberedande och att erbjuda kvalificerad fortbildning för verksamma
musiklärare. Rekryteringsbasen till masterutbildningen och därmed även till
forskarutbildningen har så här långt i huvudsak utgjorts av verksamma musiklärare, antingen i
ungdomsskolan eller vid vår egen institution. Vi upplever att den förberedande utbildning som
ges inom ramen för musiklärarutbildningen och masterkurser ger en bra grund inför
påbörjandet av forskarutbildningen.
Det nuvarande kravet på fullt finansierade doktorandanställningar för att kunna antas till
forskarutbildningen har ibland lett till svårigheter att uppnå tillräcklig kritisk massa vid de täta
och regelbundet återkommande seminarier som är en central del i vår forskarutbildning.

20

Eftersom situationen var densamma för den forskarutbildning i musikpedagogik som år 2001
startade vid Göteborgs universitet, inleddes ett nära samarbete med denna. Detta har resulterat
i flera gemensamma kurser, seminarier och tvådagarskonferenser för doktoranderna i Malmö
och Göteborg, dit även lärare/forskare vid de båda institutionerna bjudits in som granskare
och diskutanter. I utvärderingarna från dessa tidigare gemensamma kurser betonar
doktoranderna vikten av att på detta sätt få tillgång till en större doktorandgrupp att diskutera
sina frågor med. Detta samarbete fortsätter och inför kommande verksamhetsår planeras en
gemensam kurs ”Teoretiska utgångspunkter för musikpedagogisk forskning”.
Som en del i etablerandet av vad som beskrivas som ”vertikala forskningsstråk”, där de olika
forskningsområden vi profilerar finns representerade på samtliga nivåer från examensarbeten,
via masteruppsatser till doktorsavhandlingar och post doc-arbeten är vår ambition att i
möjligaste mån använda den resurs doktoranderna utgör för handledning av examensarbeten
vid lärarutbildningen inom sitt forskningsområde.
Vi uppmanar, såsom tidigare beskrivits, även de doktorander som inte är formellt utsedda som
representanter att närvara vid forskarutbildningsnämndens sammanträden. Doktoranderna
finns även representerade i övriga beredande och beslutande organ såsom institutionsstyrelsen
och det konstnärliga fakultetsrådet. De är även aktiva i andra grupper, exempelvis gruppen för
jämställdhet och likabehandling där en av våra doktorander är ordförande.
Doktoranderna anser att forskarutbildningen verkar för att de som doktorander tar en aktiv del
i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser. De upplever att de får utforma och
bestämma över mycket av utbildningens innehåll. Alla kurser innehåller utvärderingsmoment
där doktorandernas synpunkter ligger till grund för planerandet av kommande kurser.
Doktoranderna exemplifierar med hur de aktivt är med i utformningen av läskurser samt i val
av kurser vid andra institutioner. Ett annat exempel på det är hur de aktivt får vara med i
processen att välja olika fora (konferenser, seminarier vid andra institutioner mm) för
presentation av sin forskning.
2.5 Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektivet utgör en integrerad del i forskarutbildningens samtliga delar av
utformning, genomförande, utvärdering och utvecklande. Jämställdhetsperspektivet är
dessutom en obligatorisk punkt på dagordningen vid samtliga organ inom den konstnärliga
fakulteten.
Redan i den första doktorandgruppen på åtta personer var fyra kvinnor och fyra män. Som
framgår av Bilaga 1 så har vi även fortsättningsvis sett det som viktigt med en jämn
könsfördelning: av de 18 som disputerat är 10 kvinnor och 8 män och nuvarande
doktorandgrupp består av 2 kvinnor och 3 män, varav en av männen disputerar 2017-03-24.
Doktoranderna upplever att vi arbetar aktivt och medvetet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Redan vid antagningen av den nya doktorandgruppen togs hänsyn till detta och doktoranderna
ser sig som en jämställd grupp, inte bara utifrån kön utan även andra perspektiv, då
doktoranderna har olika bakgrunder. Denna jämställdhet gäller även forskargruppen i stort,
inte minst för att vi idag har både en kvinna och en man som är professorer. Gällande
litteratur som läses vid kurserna tas jämställdhetsperspektivet i beaktan genom att säkerställa
att olika kön (genus) finns representerade i kurslitteraturen. Vid de fall det inte varit jämställt
har detta poängterats av doktoranderna och litteratur har bytts ut. Under våra seminarier och
kurser förs diskussioner om jämställdhet gällande såväl innehåll som språkbruk. Dessa frågor
är av största vikt för både lärare/handledare och doktorander, och doktoranderna upplever att
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de även på denna punkt har haft stor möjlighet att påverka. Vi är dock medvetna om att även
om det i vår forskarmiljö är jämställt finns det på grund av att vi är en del av såväl en
universitetstradition som en musikkonservatorietradition fortfarande hierarkier på strukturell
nivå som ibland gör sig påminda. Detta upplevs dock inte påverka forskarutbildningen eller
inflytandet i stort.

3. AVSLUTANDE SAMMANFATTNING: STYRKOR – SVAGHETER – MÖJLIGHETER – HOT
Som avslutning sammanfattar vi självvärderingen av vår forskarutbildning genom att göra en
kortfattad SWOT-analys3:
3.1 Styrkor
Uppbyggandet av forskarutbildningen i musikpedagogik sedan starten 1996 har resulterat i att
vi idag befinner oss i ett spännande och kreativt utvecklingsläge med en stark och såväl
nationellt som internationellt väl etablerad musikpedagogisk forskningsavdelning.
Genomströmningen i forskarutbildningen är mycket god; så här långt har vi vad som kan
beskrivas som ett ”0-felresultat”, vilket innebär att samtliga doktorander som påbörjat
utbildningen före 2014 nu har avlagt forskarexamen. Även de nu antagna och verksamma
doktoranderna följer planerad studietakt och vi har så här långt inte haft ett enda avhopp från
vår utbildning.
Vi tycker även att vårt system med externa granskare och gästföreläsare är mycket värdefullt
för utvecklandet och kvalitetssäkringen av vår utbildning.
Förutom den begränsning för vår verksamhet som brister i medel för postdoc-anställningar
utgör, upplever vi själva att vi har en kritisk och kreativ miljö för forskarutbildningen.
Det positiva utfallet genom åren från Vetenskapsrådet gällande finansiering av
forskningsprojekt och finansiering för postdocvistelser i utlandet (bl a vid Columbia
University och Cambridge University) ser vi som ett erkännande av att vi befinner oss på rätt
väg i utvecklandet av vår vetenskapliga verksamhet.
Kompetensförsörjningen vad gäller handledare och lärare vid forskarutbildningen är för
närvarande säkrad genom docentprogrammet.
Kopplingen till och samarbetet med lärarutbildningen i musik säkerställer såsom vi ser det en
validering av vår forskning och våra forskningsprojekt. De forskarförberedande kurser som
idag är en del av den obligatoriska undervisningen vid lärarutbildningen i musik erbjuder våra
doktorander att redan under forskarutbildningen börja tillämpa sina kunskaper i undervisning
och handledning.
3.2 Svagheter
I nuläget ser vi inga uppenbara svagheter med vår forskarutbildning. Det faktum att vi är en
förhållandevis liten forskarutbildning vad gäller antalet doktorander tycker vi att vi vänt till en
styrka och funnit lösningar på genom kurser vid andra institutioner och lärosäten, liksom
flitigt och aktivt deltagande i svenska, nordiska och internationella nätverk och konferenser.

3

SWOT-analysis = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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3.3 Möjligheter
Utvecklingen av den framtida forskningen inom vårt område ser vi i huvudsakligen två
kontexter: (i) vid musikhögskolan i nära samarbete med den konstnärliga forskningen i musik
och (ii) i utbildningsvetenskapliga forskarskolor i samarbete med pedagogisk-didaktisk
forskning inom lärarutbildningens och skolornas andra kunskapsområden. I detta ligger ett
önskemål att aktivt delta i arbetet med utvecklandet av en utbildningsvetenskaplig
forskarskola vid Lunds universitet och en motsvarande regional forskarskola med andra
lärosäten i södra Sverige, planer vi sätter stora förhoppningar till.
3.4 Hot
Den alltmer nedskurna driftsbudgeten för forskarutbildningen riskerar att på sikt äventyra
kvaliteten i vår forskarutbildning. Redan idag upplever vi medlen för exempelvis deltagande
vid konferenser som i minsta laget och medel för språkgranskning saknas i princip helt. Detta
samtidigt som vi uppmanar våra doktorander att publicera på engelska.
För säkerställandet av kvaliteten och mångfalden i vår forskarutbildning ser vi det som viktigt
att i framtiden kunna rekrytera doktorander efter avslutad forskarutbildning till
egenfinansierade postdoc-tjänster. För närvarande saknas dock fakultetsmedel för detta, vilket
vi upplever som en brist och ett orosmoln inför framtiden.
Om inte medel till postdoc-anställningar erhålls kan kompetensförsörjning av
handledare/lärare vid FU på sikt riskeras. Detsamma gäller vikten av att handledarna ges
möjligheter att bedriva egen forskning inom ramen för sina anställningar.
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Bedömargruppens yttrande över utvärdering av
utbildning på forskarnivå inom pedagogik
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som
leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik. I bilaga 1 framgår våra
bedömningar med vidhängande motiveringar och ett förslag till samlat omdöme för varje
granskad utbildning.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till UKÄ.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen ingick följande ledamöter:
• Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet (ordförande och
ämnessakkunnig)
• Professor Jakob Cromdal, Linköpings universitet (ämnessakkunnig)
• Professor Jens Dolin, Köpenhamns universitet (ämnessakkunnig)
• Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet (ämnessakkunnig)
• Professor Magne Espeland, Högskolan på Vestlandet (ämnessakkunnig)
• Professor Mona Holmqvist, Malmö universitet (ämnessakkunnig)
• Professor em. Solveig Hägglund, Karlstads universitet (ämnessakkunnig)
• Professor Berit Karseth, Oslo universitet (ämnessakkunnig),
till och med 2016-08-14
• Professor Kristina Ström, Åbo Akademi (ämnessakkunnig)
• Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet (ämnessakkunnig)
• Katarina Cederlund, Högskolan Väst (doktorandrepresentant)
• Andreas Fröberg, Göteborgs universitet (doktorandrepresentant)
• Desireé Ljungcrantz, Linköpings universitet (doktorandrepresentant)
• Bodil Båvner, Sveriges kommuner och landsting (arbetslivsföreträdare)
• Maria Brännström, Vetenskap i skolan (arbetslivsföreträdare)
• Paulina Narkaj Adolfsson, Ängelholms kommun (arbetslivsföreträdare).
Se bilaga 2 för bedömargruppens jävsförhållanden.

Bedömargruppens arbete
Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100). I de fall lärosätet ger både licentiat- och
doktorsexamen i pedagogik har dessa utvärderats som en enhet. Underlag för
bedömningen har utgjorts av lärosätenas självvärdering inklusive bilagor som utarbetats
utifrån Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå,
Universitetskanslersämbetet 2016, allmänna och individuella studieplaner, intervjuer med
företrädare för den granskade utbildningen och doktorander samt andra underlag som
UKÄ tagit fram. Underlagen redovisas i bilaga 3.
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Bedömningsprocessen
Utifrån underlagen har vi gjort en bedömning av utbildningarnas kvalitet utifrån
nedanstående aspektområden och perspektiv.
Aspektområden:
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Perspektiv:
- doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
Bedömargruppens preliminära yttrande per utbildning har skickats till respektive lärosäte
på delning, för att påpeka eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. De svar som
lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Vi har tagit del av lärosätenas svar, och i de
fall där vi gjort bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandena.

Reflektioner från bedömargruppen
Förutsättningar att skapa kvalitet
I denna så kallade kapptext uppmärksammas olika analyser och kommentarer som
framkommit i utvärderingen som rör de granskade forskarutbildningarna på en generell
nivå. Utgångspunkten är de aspektområden, aspekter och bedömningsgrunder som legat
till grund för yttrandena. De redovisas här under åtta teman där huvuddragen i de 20
yttranden som bedömargruppen tagit fram summeras. Att summera innebär att
information abstraheras och aggregeras. I sin tur leder det till att nyanser och det unika
får stå tillbaka för det generella. Trots dessa invändningar finns här en strävan att det
mest karaktäristika i forskarutbildningarna är i fokus.
Bedömargruppen har granskat 20 forskarutbildningar vid 13 lärosäten. Det stora flertalet
av de 20 granskade forskarutbildningarna håller utan tvekan hög kvalitet. Några få
forskarutbildningar ligger i gränslandet mellan förslaget ifrågasatt kvalitet och förslaget
hög kvalitet. En mindre del av forskarutbildningarna får påfallande kritiska yttranden,
vilket medför att deras kvalitet är ifrågasatt. För att hantera variationens dilemma
beskrivs här först vad som generellt innebär hög kvalitet i forskarutbildningen för att i
slutet av texten beskriva vad som är karaktäristiskt för de forskarutbildningar som har
tilldelas det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.
Variationen mellan de 20 forskarutbildningarna är stor i alla avseenden. En del
forskarutbildningar har en lång historia vid äldre universitet, några är halvgamla och
andra är relativt unga. Några finns vid mindre och nyare lärosäten och har tillkommit
efter extern prövning av dåvarande Högskoleverket. Flertalet finns vid universitet och har
etablerats efter internt beslut av lärosätets styrelse. Flera utbildningar finns inom en
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forskningsmiljö som har en komplex forskningsverksamhet och är omfattande vad det
gäller forskare och doktorander. En del miljöer är små med få forskare och enskilda
doktorander. Oavsett variationer i en mängd avseenden har de alla utvecklade modeller,
system och strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten på
forskarutbildningen. Rutiner och processer är vanligtvis systematiska och genomtänkta.
De följer på lite olika sätt upp, genomför åtgärder och återkopplar till de individer och
sammanhang som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten för doktoranderna. Men de
har alla inte samma förutsättningar att skapa kvalitet.

Vad kännetecknar hög kvalitet i forskarutbildningen?
Forskningsmiljöerna och forskarutbildningsämnena är väl utvecklade
De granskade forskarutbildningsämnena är väl avgränsade avseende bredd och djup, och
de har en tydlig koppling till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den breda
ansatsen i utbildningen skapar en öppenhet gentemot de intressen doktoranderna
uttrycker och som arbetslivet efterfrågar. I vissa fall finns det en problematik i ämnets
avgränsning i relation till doktorandernas forskningsinriktningar och kurser. Det handlar
då främst om vaghet och otydlighet i den allmänna studieplanen. Vid något lärosäte
saknas t o m en ämnesbeskrivning. Det är angeläget att ämnets avgränsning är tydligt för
doktoranderna i relation till deras avhandlingsarbeten, för att bidra till att doktoranderna
utvecklar en förståelse för forskningsområdets bredd.

De granskade forskarutbildningsmiljöerna utgörs av aktiva och väletablerade forskare
som ofta representerar en bredd inom ämnet. Det är endast vid några få lärosäten som
detta inte tydligt framgår. Antalet professorer är i underkant på dessa lärosäten. Å andra
sidan avser i princip samtliga lärosäten att nyrekrytera personal (främst professorer) för
att säkerställa en fortsatt bredd och kvalitet i forskarutbildningen.
Doktoranderna synes genomgående ha goda möjligheter att aktivt delta och utgöra en
vital del i lärosätenas forskningsmiljöer. De tillhör ofta ett prioriterat område, en specifik
avgränsad del av en större forskningsmiljö, en forskargrupp eller en forskningsplattform.
De får på så sätt tillgång till såväl seniora forskares nätverk och forskningsverksamhet
som till nätverk och uppdrag knutna till det omgivande samhället. I och med denna
delaktighet blir de också en del av nationella och internationella sammanhang. Detta
skapar goda förutsättningar att utveckla en identitet som forskare under utbildningstiden
men också stöd att bygga upp egna professionella nätverk. Genom väl utvecklade och
robusta forskarutbildningsmiljöer ges doktoranderna dessutom goda möjligheter att
bedriva forskning som möjliggör doktorsexamen inom planerade tidsramar.
Den vetenskapliga produktiviteten i forskargrupperna vid de granskade lärosätena är
generellt sett god. Organiseringen av forskarutbildningarna synes fungera bra, både
ämnesmässigt och handledarmässigt. Med få undantag ges de forskarstuderande goda
möjligheter till en utbildning på hög internationell nivå. Det finns en omfattande
samverkan med andra forskningsmiljöer, såväl inom det enskilda lärosätet som med
andra lärosäten i Sverige men också i andra länder. Det är också vanligt förekommande
att lärosätena redan i utbildningen samverkat med olika aktörer utanför akademin. Den
samlade bilden är att forskningsmiljöerna vid de 13 lärosätena ger doktoranderna
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möjlighet att ingå i olika sammanhang och vidga sina egna nätverk, bland annat genom
konferensdeltagande och samarbeten nationellt och internationellt.
Antalet aktiva doktorander är vid flertalet lärosäten tillräckligt stort för att upprätthålla en
utbildningsmiljö av kvalitet. Vid flera lärosäten har det minskande antalet doktorander
under de senaste åren inneburit problem att erbjuda kurser i den utsträckning
doktoranderna behöver. Här har det också blivit svårare att upprätthålla kvalitet i
utbildningsmiljön i sin helhet. Det framgår att lärosätena, med något undantag, arbetat
aktivt för att öka rekryteringen av doktorander. Dimensioneringsproblematiken diskuteras
nedan under en egen rubrik.
Doktoranderna delar aktivt i att utforma den egna utbildningen
Lärosätena arbetar aktivt för att doktoranderna ska delta i att utveckla utbildningen.
Doktoranderna har däremot olika grad av inflytande i form av representation i olika
sammanhang, men också i reell mening. De är representerade i såväl formella organ (till
exempel utskott och nämnder) som i olika kollegiala grupperingar, vilket innebär att de
aktivt kan utveckla frågor i olika beslutsprocesser som är viktiga för forskarutbildningen
och deras situation. Vid några lärosäten saknas dock formella doktorandråd. Saknas
dessa, finns det ingen formell garanti för att doktorandernas synpunkter på studier och
arbetsmiljön tillvaratas. Detta blir svårt i små miljöer där det inte finns få doktorander att
fördela de formella uppdragen på.

Med få undantag har doktoranderna möjligheter att delta aktivt i att utforma sin egen
utbildning. De har vanligtvis rika möjligheter till inflytande, delaktighet och insyn vad
gäller utbildningen och arbetssituationen generellt. De kan föra fram synpunkter och
förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra existerande forskarutbildningskurser, ta
fram nya kurser och påverka innehållet i seminarier men också forskarutbildningen i sin
helhet. Lärosätena har rutiner för kursutvärderingar, medarbetarundersökningar och
doktorandundersökningar. Rutinerna varierar dock ifråga om systematik och kvalitet
mellan lärosätena. Vid flertalet lärosäten ges doktoranderna goda möjligheter till val av
fria kurser. Däremot är kursutbudet påtagligt begränsat när forskarutbildningsmiljöerna är
mycket små, dvs. har få doktorander.
Doktorandernas arbets- och studiemiljö är bra, men kan bli bättre
Trots utvecklade modeller, system och strategier för att både säkerställa och utveckla
kvaliteten på forskarutbildningen som helhet, har några lärosäten uppenbara problem med
ohälsosam stress hos doktoranderna. En del av dessa lärosäten arbetar aktivt för att
förbättra den psykosociala arbetsmiljön och för att skapa en inkluderande akademisk
kultur. Flera lärosäten brottas till exempel med att inkludera samverkansdoktorander i
den vardagliga miljön och att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga doktorander.
Särskilt problematiskt tycks det vara för forskarstuderande som har kvar omfattande
tjänstgöring vid sin tidigare arbetsplats under stora delar av utbildningen. I dessa fall är
god samverkan mellan lärosäte och arbetsgivare central för att möjliggöra långsiktig och
hållbar planering för att kombinera arbete och studier. Vid ett lärosäte anställs en central
koordinator för att hantera frågor som berör doktorandernas arbets- och studiemiljön.
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Kvalificerad handledning som kontinuerligt utvecklas
Den generella bilden är att tillgången till handledare är god och att såväl sammansättning
som den sammantagna handledarkompetensen står väl i proportion till utbildningens
innehåll och genomförande. När så inte är fallet, hänger det samman med en för liten
dimensionering av forskarutbildningen.

Vid flertalet lärosäten har handledare och lärare tid i tjänsten för att forska och följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet. Omfattningen av denna tid varierar dock
högst påtagligt mellan lärosätena. Med få undantag har samtliga handledare genomgått
handledarutbildning och det finns rutiner för att kontinuerligt följa upp handledarnas
kompetens. Det finns flera exempel på nya konstruktioner och lösningar som syftar till att
säkerställa kvaliteten i handledningen. Det kan gälla ett "trehandledarsystem", ett digitalt
handledningsarkiv men också en doktorandhandbok (för att kommunicera rutiner och
regelverk samt återkoppla till doktorandgruppen).
En central roll i forskarutbildningen har handledarkollegiet. I stort sett samtliga lärosäten
har infört denna struktur för att organisera handledning och säkerställa att kvalitetsfrågor
inom forskarhandledningen drivs systematiskt. Den generella principen är att lärosätena
följer upp varje enskild doktorands situation och progression inom ramen för
handledarkollegiet. Handledarkollegiets uppföljningar och individuella samtal bidrar
också till trygghet för doktoranderna.
Systematiken kring uppföljning av måluppfyllelse varierar
Flertalet lärosäten svarar för en systematisk uppföljning av kunskapsformerna kunskap
och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Vid
utformningen av forskarutbildningskurser arbetar dessa aktivt och målmedvetet med
kursplanerna för att säkerställa att kurserna svarar mot examensmålen men också att
planerade och genomförda aktiviteter tydligt hänger samman med målen i den
individuella studieplanen. Det finns här en tydlig struktur i hur man följer doktorandernas
kunskapsmässiga progression i handledningen, vid avhandlingsseminarierna och i arbetet
med den individuella studieplanen. Detta gäller bred kunskap, men också en mer specifik
och avgränsad kunskap inom forskarutbildningsämnet. Dessa lärosäten har inte bara
utvecklade rutiner för kursvärderingar och återkoppling på dessa; de skapar också goda
förutsättningar så att doktoranderna kan fullfölja utbildningen inom angivna tidsramar.
Genomgången av de individuella studieplanerna visar på detta.

Det finns exempel på lärosäten som arbetar något mindre systematiskt med uppföljning
av kunskapsformerna. Det framgår inte hur de följer upp och reviderar kvaliteten i kurser,
handledning eller seminarier eller hur kursernas utformning, genomförande och
examinationer svarar mot målen. Här saknas ofta konkreta och specifika beskrivningar av
hur man inom utbildningen arbetar med måluppfyllelse för de olika kunskapsformerna.
Vid samtliga lärosäten bygger forskarutbildningen på en modell med minst tre
granskningstillfällen. Doktorandernas kunskapsmässiga progression säkras genom dessa
granskningar men också genom seminarier och kursaktiviteter samt inte minst genom
handledning. Den individuella studieplanen beskrivs av flera lärosäten som ett viktigt
verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av doktorandernas utveckling och
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kunskapsmässiga progression. Vid ett lärosäte har övergången till elektroniska
individuella studieplaner bidragit till att planerna används mer aktivt. Ett annat exempel
är att genom integrering av de olika kunskapsformerna i en så kallad kursportfölj (där de
uppgifter som är kopplade till olika utbildningsmoment dokumenteras) stärks är
kvaliteteten. Ett ytterligare exempel är den så kallade doktorandkartan där man från
lärosätets håll kan underlätta målmedveten planering av avhandlingsarbeten och bidra till
att säkra doktorandernas kunskapsmässiga progression.
Lärosätena har ofta ett snävt perspektiv på arbetslivet
Lärosätena förbereder i första hand doktoranderna för en yrkeskarriär inom akademin,
ibland med hänvisning till det egna rekryteringsbehovet. De flesta av de disputerade
stannar inom akademin, medan några få arbetar utanför. Det övergripande intrycket är att
forskarutbildningen leder till anställningsbarhet, inte bara i generell mening utan också att
doktoranderna efter genomgången utbildning får ett arbete som på olika sätt anknyter till
forskarutbildningsämnet. Exempelvis skolas doktoranderna in i kollegialt arbete på det
egna lärosätet genom att de får möjlighet att bedriva undervisning i ämnet under
doktorandtiden, vilket indirekt också kopplar dem till att vara kvar vid det egna lärosätet.

Några lärosäten ser också forskarutbildningen som förberedande och meriterande för ett
yrkesliv inom statlig, kommunal eller fristående verksamhet. Samspelet med framför allt
offentlig verksamhet faller sig naturligt eftersom det är en vanlig samverkanspartner för
forskarna inom lärosätenas forskningsmiljöer, vilket inkluderar doktorandernas
handledare. För doktoranderna innebär det kontaktytor och mötesplatser som kan vara av
betydelse för framtida uppdrag inom arbetslivet. Det behöver inte betyda att
doktoranderna förbereds för en arbetsplats utanför akademin.
Flertalet lärosäten saknar system och strategier som tydligt integrerar
arbetslivsperspektivet – i synnerhet innebörden i ett "föränderligt arbetsliv" – i
utbildningen. Det är enbart ett fåtal lärosäten som belyser arbetslivets komplexitet i
kursutbudet, i examinationsuppgifter och i doktorandernas avhandlingsområden. Flertalet
lärosäten saknar dessutom en utvecklad alumnuppföljning och en medveten strategi för
doktorandernas karriärplanering för ett föränderligt arbetsliv – oavsett om detta sker inom
eller utanför akademin. Men det finns också exempel på motsatsen. Några lärosäten
erbjuder karriärvägledning som omfattar arbete såväl inom som utom akademin.
Rådgivningen sker då exempelvis i samband med uppföljningarna av den individuella
studieplanen, vid planeringsseminarierna eller vid en introduktionskurs som ger
information om högskolan som arbetsplats. Det finns även särskilda seminarier vid något
lärosäte som behandlar karriären efter examen.
Jämställdhetsperspektivet kan vara förankrat, men saknar ofta konkretion
Lärosätena är engagerade i jämställdhetsfrågor men variationen avseende strategi och
konkretion är stor. Vid flera lärosäten finns en påtaglig medvetenhet om olika frågor som
berör jämställdhetsperspektivet men det behöver inte innebära att ett konkret och
praktiskt arbete pågår. Ofta beskrivs jämställdhetsfrågorna som en del av ett mer
övergripande perspektiv som handlar om mångfald, likvärdighet och lika villkor. Att flera
lärosäten har en majoritet kvinnor i doktorandgruppen upplevs av lärosätena själva som
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problematisk. En del lärosäten har tydliga strategier för att hantera denna situation medan
det för andra inte framgår vilka åtgärder som hanterar situationen långsiktigt.
Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i formella strukturer och i officiella
dokument, dvs. i formell mening. Däremot saknas ofta konkretion och exempel på hur
perspektivet ska operationaliseras i den dagliga verksamheten. På många håll saknas även
strategier för att inkludera genusperspektivet i utbildningens innehåll, utan det stannar vid
genusfrågor för doktorander och anställda. Knappt hälften av lärosätena redogör konkret
för hur jämställdhetsperspektivet bidrar till att utveckla forskarutbildningen. Men det
finns flera exempel på hur jämställdhetsperspektivet integreras i verksamheten. Flera
lärosäten intensifierar program för att stödja kvinnliga forskares meritering mot docentoch professorskompetens i syfte att åstadkomma en bättre balans mellan kvinnor och
män. Det kan handla om ett systematiskt arbete så att det sker en jämnare könsfördelning
vid nyanställning, vid tillsättning av rekryteringsgrupper, vid val av kurslitteratur (att
innehåll representeras av både kvinnor och män) samt skilda teman för seminarier och i
samband när gästlärare anlitas. Vid ett lärosäte har en lektor uppdraget att säkerställa ett
genus- och jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Ett lärosäte redovisar planerade
åtgärder för att minska risken att kön och etnicitet påverkar utfallet av
antagningsprocessen.

Vad har de forskarutbildningar gemensamt vars kvalitet är ifrågasatt?
De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet kännetecknas av att de har en liten verksamhet
med få doktorander inskrivna och att dessa sällan är fysiskt närvarande. De har dessutom
få tillsvidareanställda lärare och handledare. Det finns med andra ord en problematik
kring forskarutbildningens omfattning och aktivitetsgrad. Detta problem benämns här
som "underdimensionering". Trots en betydande grad av underdimensionering kan
personalens kompetens anses tillräcklig och det kan finnas medvetna och inarbetade
system för såväl medarbetarnas kompetensutveckling som för systematiskt kvalitetsarbete
där doktorandernas intressen och synpunkter beaktas och bevakas. Forskarutbildningen
kan med andra ord uppvisa hög kvalitet när det gäller flera aspekter. De styrkor som kan
finnas i miljön bedöms dock inte kunna väga upp effekterna av underdimensioneringen.
Vid några av lärosätena saknas en medvetenhet om problemet, vilket medför avsaknad av
en långsiktig strategi för att hantera och åtgärda situationen. Det saknas exempelvis en
tydlig plan för att kunna finansiera forskarutbildningen så att den blir robust och kan
uppfylla krav på hög kvalitet.
I de forskarutbildningsmiljöer som är underdimensionerade bärs den nödvändiga bredden
i forskarutbildningsämnet upp ofta av ett litet antal forskare som tenderar att representera
individuella, specifika forskningsinriktningar, dvs. det finns ingen tydlig, sammanhållen
forskningsmiljö. Detta medför i sin tur en splittrad forskarutbildningsmiljö för
doktoranderna, vilket bidrar till brister vad gäller att upprätthålla, följa upp, åtgärda och
återkoppla kvalitet i forskarutbildningsmiljön; dvs. att skapa en robust miljö. Ett annat
problem med underdimensioneringen är risken för en ökad beroendeställning hos
doktoranden relativt handledaren; vid en eventuell konflikt finns det få möjligheter att
byta handledare. Beroendeställningen kan också förstärkas av att handledaruppdrag ofta
är avgörande för handledarnas akademiska meritering.
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En effekt av underdimensionering blir att lärosätet inte kan erbjuda ett sådant kursutbud
som den allmänna studieplanen beskriver som krav för att nå examensmålen. En
dominans av läskurser inom det egna ämnesområdet, kurser inom andra ämnesområden
eller kurser förlagda till andra lärosäten och nätverkskonstruktioner bidrar varken till en
forskarutbildningsmiljö eller säkerställer den enskilde doktorandens kunskapsmässiga
progression. En underdimensionering medför dessutom en splittrad utbildningsmiljö och
svårigheter att genomföra och följa upp utbildningen i enlighet med den studieplan som
doktoranderna förväntas följa.
Det går heller inte att tala om en forskarutbildningsmiljö i egentlig mening när det endast
finns ett fåtal doktorander (vid några lärosäten finns endast en doktorand) med normal
aktivitetsgrad. Både kursutbudet och möjligheterna att diskutera det egna
avhandlingsarbetet med andra doktorander i vardagen begränsas. Saknas volym ges
doktoranderna få möjligheter att socialiseras in i en aktiv forskningsmiljö och successivt
vidga sina kontaktytor och arenor för att delta i olika vetenskapliga sammanhang. De
lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet karaktäriseras av att det snarare handlar om
individuella forskarutbildningar än en gemensam och kollektiv utbildning. En
underdimensionerad forskarutbildningsmiljö har svårigheter att bidra till att en
forskaridentitet utvecklas inom ramen för forskarutbildningen. Det finns även en
problematik med doktorandrepresentation på olika beslutsnivåer om forskarutbildningen
har allt för få doktorander.
De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet har, precis som övriga lärosäten, centrala rutiner
och strukturer för systematisk utvärdering och uppföljning av forskarutbildningen. Några
av dessa lärosäten försöker hantera underdimensioneringen, t ex att bredd och djup samt
kvalitet och långsiktighet ska kunna säkerställas. Genom att samverka med andra ämnen,
såväl inom som utanför det egna lärosätet, försöker de klara av handledningsuppdraget.
Vid ett lärosäte har ämnet placerats vid en annan ämnesinstitution i syfte att förstärka
ämnet. Utbildningen kommer då att vila tungt på extern kompetens. En sådan struktur
innebär svårigheter att upprätthålla kontinuitet och utbildningskvalitet i
forskarutbildningsmiljön. Om doktoranderna i huvudsak deltar i forskarutbildningskurser
vid andra lärosäten fångas deras synpunkter inte upp i samma omfattning som görs för de
interna kurserna. Även om miljön i stor utsträckning stöder sig på externa nätverk räcker
detta inte för att doktoranderna ska kunna vara en del av ett doktorandkollektiv där det
egna forskarutbildningsämnet är i fokus.
Att bedriva en forskarutbildning som är underdimensionerad framstår som problematiskt
även ur ett ekonomiskt perspektiv. Underdimensioneringens konsekvenser vad gäller
ämnets framtid och vilka strategier som krävs för att åtgärda brister, på kort och på lång
sikt, blir därför en central fråga för lärosätets ledning.

För bedömargruppen
Mikael Alexandersson
Ordförande
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Bilaga 1
Bedömargruppens motiveringar
Göteborgs universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Göteborgs universitet

Musikpedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-10-4062

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnet musikpedagogik finns vid högskolan för scen och musik, en av tre
institutioner vid den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Ämnet musikpedagogik ingår i
en ram av tvärdisciplinär karaktär, inte bara med avseende på de områden som lärosätet tar upp i
självvärderingen (psykologi med mera), utan också med avseende på det rent konstnärliga området,
som inbegriper konstnärlig forskning. I självvärderingen förklaras forskningsområdets egenskaper och
framväxt framför allt genom att betona att musikpedagogik som vetenskap innefattar studier i alla
former av musikaliskt lärande med särskild anknytning till musikaliskt och musikpedagogiskt
utövande. Forskarutbildningsämnet strävar därför efter att profilera sig så att det ligger nära det
konstnärliga och utövande området. En sådan ram kan vara en styrka, men den kan också innebära
utmaningar för samverkan mellan två besläktade men ändå olika aspekter av musikämnet. För
Göteborgs universitet framstår den konstnärliga ramen som en nödvändighet, helt enkelt eftersom
den musikpedagogiska miljön verkar vara mycket sårbar med få docenter och professorer och med
endast en doktorand. Lärosätet verkar ha tagit konsekvenserna av detta och utformat ett
forskarutbildningsämne som både är brett och särpräglat. Det framstår därför som ett adekvat och
välmotiverat forskarutbildningsämne.
Enligt självvärderingen finns det en nära koppling och ett nära samarbete mellan två av
forskarutbildningsämnena vid högskolan för scen och musik, nämligen musikpedagogik och estetiska
uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Bedömargruppen ser samarbetet som en
styrka, eftersom det kopplar ihop musikämnets särpräglade natur med det pedagogiska.
Bedömargruppen vill dock samtidigt peka på att det också kan bidra till att dölja det
musikpedagogiska forskarutbildningsämnets särskilda egenskaper och mål, om ämnet i sig inte blir
tillräckligt starkt etablerat. I dagsläget framstår det inte som att denna starka etablering finns, även om
det vid intervjuerna med ledningsgruppen framkom att det finns planer på att stärka ämnet. I
självvärderingen anges att ämnets doktorander i regel har musiklärarutbildning med anknytande
yrkeslivserfarenhet. Trots detta är musiklärarutbildning inte ett antagningskrav för utbildningen, vilket
det däremot verkar vara för forskarutbildningsämnet estetiska uttrycksformer. Det tycks därför finnas
en viss diskrepans mellan forskarutbildningsämnets utformning och dess relation till det
musikpedagogiska området. Bedömargruppen anser därför att det krävs stärkande åtgärder för
ämnet musikpedagogik, exempelvis genom en mer distinkt profilering av forskarutbildningsämnet i
syfte att göra musikämnet i grundskolan till ett tydligare forskningsobjekt.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
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Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Forskningsämnet musikpedagogik ingår i ett tvärvetenskapligt sammanhang som spänner över flera
ämnen och som omfattar en mängd olika områden inom humaniora och konst. Möjligheterna att
inlemma forskningsämnet i en bred professur är därför goda. Huvudansvaret för forskarutbildningen i
musikpedagogik verkar trots detta vila tungt på en professor som närmar sig pensionsåldern samt, vid
tidpunkten för självvärderingen, en lektor. Dessa två utgjorde tillsammans 100 procent av de aktiva
huvudhandledarna och biträdande handledarna när självvärderingen skrevs, och tillsammans
ansvarade de för handledningen av utbildningens doktorand. I självvärderingen redogörs dock för att
institutionen planerar att stärka handledarkompetensen framöver genom att göra det möjligt för
lektorer med en bakgrund som är relevant för musikpedagogik att docentmeritera sig. Vid intervjuerna
framkom att personalstyrkan mycket riktigt har stärkts sedan självvärderingen skrevs, och nu även
innefattar en docentkompetent lektor på heltid. Bedömargruppen ser ändå den aktuella bemanningen
som ett absolut minimum om målet är att kunna anta och ge stöd åt fler doktorander.
Handledarsituationen måste därför anses vara en svaghet och ett mycket viktigt utvecklingsområde
för institutionen. Det är naturligtvis positivt att lärosätet använder sig av erfarna och välkända
professorer emeritus, vilket också framkommer i självvärderingen, men detta bör inte innebära att
Göteborgs universitet avstår från åtgärder för att stärka den nuvarande personalsituationen.
Handledarna har liknande möjligheter till vetenskaplig kompetensutveckling som vid de flesta andra
universitet. Förutom detta genomgår alla handledare en universitetspedagogisk kurs om 15
högskolepoäng, en handledarkurs om 5 högskolepoäng och till sist en särskild kurs i handledning i
forskarutbildningen om 5 högskolepoäng. Handledarna är alltså formellt väl kvalificerade som
handledare, och åtgärderna på detta område bedöms vara adekvata.
Som framhålls ovan anser bedömargruppen att den aktuella bemanningen är ett kritiskt område som
kräver insatser för långsiktig hållbarhet. Att situationen ändå bedöms som acceptabel beror på att
lärosätet på ett övertygande sätt beskriver hur de hanterar situationen och kompenserar för den
aktuella bemanningen. Det finns en utvecklad och strukturerad samverkan, både internt och externt,
för att säkerställa tillräcklig vetenskaplig och pedagogisk kompetens för att kunna genomföra
utbildningen. Genom att forskarutbildningsämnet är tvärvetenskapligt definierat och ligger nära
forskarutbildningsämnet estetiska uttrycksformer finns goda förutsättningar för bred samverkan.
Ytterligare intern samverkan finns med de två forskarskolorna, inom fakulteten och inom Göteborgs
universitet. Genom denna samverkan tar lärosätet ansvar och kompenserar för den lilla gruppen
handledare inom musikpedagogik. Strukturerad samverkan sker också med forskarutbildningen i
musikpedagogik vid Lunds universitet, bland annat genom att man ger kurser gemensamt. Slutligen
finns samverkan inom det nordiska nätverket. Vidare har fakulteten redovisat konkreta planer för
ämnets utveckling, något som framkom tydligt vid intervjuerna. Ytterligare exempel är den ovan
nämnda docentmeriteringen och den nyanställning som redan genomförts.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Uppföljning av handledarnas pedagogiska och vetenskapliga kompetens sker genom
medarbetarsamtal, som i sin tur kopplas till kompetensutvecklingsplaner. Enligt självvärderingen
upprättas bemanningsplaneringar där handledningstiden fördelas enligt schablon. Sedan 2017 finns
dessutom en särskild flik i den individuella studieplanen där handledningsmötena planeras och följs
upp. För den handledarmässiga kompetensen finns bland annat fakultetens handledarkollegium, och
seminarier som fakultetens två forskarskolor erbjuder. Vid dessa behandlas till exempel former för
etappseminarier och disputationer samt kursutbudet i forskarutbildningen, men man diskuterar också
relationen mellan handledare och doktorand.
Lärosätet redogör på ett övertygande sätt för hur de hanterar och kompenserar för situationen med få
handledare (se även ovan) genom utvecklad och strukturerad samverkan, både internt och externt.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället, både nationellt och
internationellt.
För närvarande finns en aktiv doktorand vid utbildningen, samt fyra inom forskarutbildningsämnet
estetiska uttrycksformer. Dessa fem doktorander utgör en grupp som följs åt genom utbildningen.
Gruppen ingår även i de större doktorandgrupper som finns inom de två forskarskolor som
institutionen deltar i. Sammantaget utgör den miljö som omfattar de två angivna
forskarutbildningsämnena - musikpedagogik och estetiska uttrycksformer - en bra grund för en
dynamisk doktorandmiljö. Detta framgår också av självvärderingens diskussion om lärosätets
samlade forskarutbildningsmiljö för musikområdet. I självvärderingen redogör lärosätet för
medverkande lektorer och professorer från flera av universitetets institutioner.
Högskolan för scen och musik verkar ha vidtagit åtgärder för att hantera en problematisk situation
med få doktorander och en liten grupp handledare. Detta har de gjort genom att inlemma
forskarutbildningsämnet i en tvärvetenskaplig ram, och genom att fördjupa och stärka deltagandet i
internationella nätverk, och genom ett tätt samarbete med Lunds universitet. Institutionens nätverk tas
väl om hand, särskilt genom det aktiva deltagandet i det nordiska nätverket för musikpedagogisk
forskning. I detta nätverk har miljön bland annat visat styrka genom att nyligen ta på sig ansvaret för
den årliga nätverkskonferensen. Bedömargruppen anser dock att det finns behov av ytterligare
åtgärder som kan stärka den musikpedagogiska forskarutbildningsmiljön.
Det är något oklart i vilken grad forskarutbildningsämnet musikpedagogik är kopplat till institutionens
musikpedagogiska forskaraktivitet, och i vilken grad den musikpedagogiska ämnesmiljön för
närvarande är stark nog att upprätthålla tidigare aktiviteter och forskning inom området.
Bedömargruppen vill därför påpeka att även om musikpedagogik framstår som ett
forskarutbildningsämne som kan utgöra en grund för en forskarutbildning med hög kvalitet så verkar
ämnet i hög grad vara beroende av andra ämnen och forskningsmiljöer än de rent musikpedagogiska.
Det lilla antalet doktorander i ämnet framstår som ett centralt problem för utbildningen och dess
möjlighet att etablera en egen och tillräckligt stark forskningsmiljö. Därför måste antalet doktorander
anses som en närmast kritisk faktor för ämnets fortsatta existens i sin nuvarande form. Intervjuerna
ger intryck av att åtgärder för att komma tillrätta med den aktuella situationen är på gång, bland annat
genom en doktorandrekryteringsplan som är samordnad i tid med rekrytering av doktorander i
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musikpedagogik vid Lunds universitet. Tanken är att skapa en gemensam doktorandgrupp. Dessutom
planeras för en samlokalisering av fakultetens verksamhet, vilket kommer att underlätta
samordningen och skapa en större och mer sammanhållen doktorandgrupp.
Sammantaget är bedömargruppens uppfattning att lärosätet har utmaningar som rör den lilla miljön
för forskarutbildningen i musikpedagogik, men det finns samtidigt också en stor potential att nå hög
kvalitet. Det som stärker den uppfattningen är det strukturerade samarbetet både internt och externt,
som kompenserar för den lilla miljön. Även fakultetens konkreta planer för att stärka miljön genom
rekrytering av doktorander samordnat i tid med Lunds universitet vittnar om potentialen. Den
kommande samlokaliseringen av fakultetens institutioner bedöms också på sikt stärka
utbildningsmiljön.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Göteborgs universitet ser ut att ha inrättat ett bra system för uppföljning och kvalitetssäkring. Det finns
en bra struktur för doktorandrepresentation i detta system, och det verkar därför finnas en god grund
för adekvat måluppfyllelse. I självvärderingen beskrivs bland annat att institutionen införde mål för
perioden 2016-2018 i syfte att säkerställa forskarutbildningsmiljöns kvalitet, och att det finns ett nära
samarbete mellan ämnesansvarig, studierektor och viceprefekt som ansvarar för kvaliteten avseende
avhandlingsarbetet. Av självvärderingen framgår också att det finns ett nära samarbete mellan de två
forskarskolorna och utbildningen i musikpedagogik, där styrgruppen för fakultetens forskarskola
representeras av forskare och doktorander från alla de tre involverade institutionerna. I detta
sammansatta forum planeras, genomförs och utvecklas kurser, konferenser, workshops samt frågor
som har med handledning att göra och som också är relevanta för musikpedagogik.
Bedömargruppen saknar dock mer konkret information om hur miljön garanterar kvaliteten i själva
avhandlingsarbetet, exempelvis genom textutvecklingsseminarier och uppföljning av progression.
Även om det finns få handledare inom forskarutbildningen i musikpedagogik är institutionens samlade
kompetens i ämnet god, såtillvida att den kompletteras genom externa lärare och handledare när det
är nödvändigt. Att man studerar tillsammans med doktorander från musikhögskolan i Malmö
säkerställer dessutom en större doktorandgrupp. Den centrala ämnesmiljön för
forskarutbildningsämnet verkar ha stor nytta av den starka kopplingen till det nordiska nätverket för
musikpedagogisk forskning, där doktorander och handledare är aktiva presentatörer och
respondenter.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet bedöms ha en välmotiverad och adekvat koppling till den vetenskapliga
grunden. Bedömargruppen håller med lärosätet om att det finns ett behov av att utforma ett
forskarutbildningsämne som utgör en bra bas för samspel med forskarutbildningsämnets
ämnesmässiga kärna, såsom den exempelvis bedrivs i den konstorienterade delen av fakultetens
verksamhet. Samtidigt vill bedömargruppen påpeka att en sådan lösning också skulle kunna bidra till
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att dölja det musikpedagogiska forskarutbildningsämnets särskilda egenskaper och mål, om området
inte blir tillräckligt etablerat. Göteborgs universitets tillvägagångssätt kan beskrivas som ett bra
exempel på att skapa närhet mellan pedagogiska aspekter och konst- och musikrelaterade aspekter.
Ett sådant tillvägagångssätt kräver dock att det musikpedagogiska området framstår med tillräcklig
styrka.
Musikpedagogik vid Göteborgs universitet verkar vara en välorganiserad forskarutbildning, inlemmad
i en ram som fokuserar på ämnets särpräglade egenskaper vilket bidrar till utbildningens kvalitet.
Forskarutbildningen är dock mycket liten. Om det ska vara möjligt för utbildningen att behålla sitt goda
rykte och uppnå en tillräcklig storlek på handledargruppen måste man vidta åtgärder för att öka
antalet anställda med musikpedagogik som specialitet. Huvudansvaret för forskarutbildningsämnet
musikpedagogik vilar tungt på en professor, som närmar sig pensionsåldern, samt en lektor vilka
tillsammans utgör de enda aktiva handledarna. Vid intervjun framkom att personalen har förstärkts
med en docentkompetent lektor sedan självvärderingen skrevs. Bedömargruppen ser dock ändå det
aktuella läget med två möjliga huvudhandledare och en biträdande handledare som en absolut
minimibemanning om målet är att kunna anta och ge adekvat stöd åt fler forskarstuderande.
Bemanningen måste därför anses utgöra en svaghet och ett viktigt utvecklingsområde för
institutionen. Att det endast är en doktorand i ämnet framstår också som ett centralt problem för
utbildningen och dess möjlighet att etablera en egen och tillräckligt stark forskarutbildningsmiljö.
Antalet doktorander måste därför också anses som närmast kritiskt för ämnets fortsatta existens i sin
nuvarande form, och är därmed ett mycket viktigt utvecklingsområde. Trots denna kritiska situation,
med en minimal handledargrupp och endast en doktorand, är bedömargruppens uppfattning att
lärosätet visar en medvetenhet om problematiken och att de på ett trovärdigt sätt kan redogöra för hur
man vill komma tillrätta med denna. Det framgår också tydligt att man genom intern och extern
samverkan kan kompensera för den lilla miljön och säkerställa såväl vetenskaplig och pedagogisk
kompetens för en acceptabel utbildningsmiljö. Ett bra exempel på hur man hanterar denna situation
är ämnesmiljöns aktiva medverkan i och användning av det nordiska nätverket för musikpedagogisk
forskning. Ett annat exempel är det interna samarbetet mellan de estetiska och musikpedagogiska
ämnesmiljöerna. Ytterligare ett exempel, som framkom tydligt under intervjuerna, är samverkan med
forskarutbildningen i musikpedagogik vid Lunds universitet. Genom till exempel gemensamma kurser
kan lärosätena skapa ett tillräckligt doktorandunderlag för kurserna och ta vara på den sammanlagda
lärarkompetensen. Planerna på att tidsmässigt samordna antagningen av nya doktorander är också
något som kan stärka forskarutbildningsmiljön.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet
Utifrån den beskrivning lärosätet ger framstår systemet för att utforma, genomföra och följa upp
utbildningen som adekvat när det gäller att möjliggöra doktorandens måluppfyllelse. Utbildningens
kursdel omfattar 90 högskolepoäng, varav hälften är obligatoriska. Kursportföljen har en relevant
sammansättning mot bakgrund av det tvärvetenskapliga sammanhang som utbildningen i
musikpedagogik bedrivs i. Kursportföljen är upplagd så att det framgår att det finns en progression.
Introduktionskursen, som är obligatorisk, heter Att kartlägga forskningsområdet och är gemensam för
alla doktorander vid institutionen. Kursen är på 15 högskolepoäng och innehåller övningsuppgifter
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som bildar en grund för doktorandernas överblick, utveckling och förståelse för arbetets
framåtskridande. Kursen har även fått bra omdömen vid kursvärderingar. Förutom
introduktionskursen är också metodkurser om minst 15 högskolepoäng obligatoriskt för examen.
Kursportföljen i övrigt överensstämmer väl med forskarutbildningsämnets innehåll, och innehåller
dialogbaserade uppgifter som bör ge doktoranden en bra bas för att uppnå bred kunskap och
förståelse inom ämnet. Bedömargruppen ser dock att det finns vissa utmaningar när det gäller
balansen i kursportföljen i relation till utbildningens profil, vilket kan påverka kursutbudets
förutsättningar att bidra till måluppfyllelse. Inom forskarutbildningen läggs också stor vikt vid
måluppfyllelse genom deltagande i seminarier och konferenser. Här spelar etappseminarierna en
viktig roll. De är kopplade till det egna avhandlingsarbetet och gör att doktoranden får uppleva och
bekräfta sin egen måluppfyllelse när de bemöter kollegornas synpunkter och värderingar. Även här
spelar det nordiska nätverket för musikpedagogisk forskning en viktig roll som en plats för övning och
insikt, eftersom nätverket erbjuder ett större sammanhang.
Bedömargruppen anser att det kan vara en svaghet och ett utvecklingsområde att de två synbart
mycket lika forskarutbildningarna, musikpedagogik och estetiska uttrycksformer, har olika
behörighetskrav. Båda forskarutbildningarna bygger på ett omfattande samarbete mellan det
pedagogiska och det estetiska. Det befrämjar en bred förståelse, men behörighetskraven för två
forskarutbildningar som synbarligen ligger så nära varandra, och som bygger på omfattande
samarbete mellan det pedagogiska och det estetiska, är olika. Detta medför utmaningar i arbetet med
att ge förutsättningar för en djupare förståelse av det musikpedagogiska kunskapsområdet. Det
faktum att utbildningen har valt att inte ha lärarexamen som ett behörighetskrav får bedömargruppen
att undra om det finns tillräckligt med kurser i didaktisk och musikpedagogisk forskning i
kursportföljen.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i nivå med motsvarande utbildningar för
övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att
doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
För att säkra måluppfyllelsen på individnivå har lärosätet förtydligat målbeskrivningen för utbildningen.
I det elektroniska systemet för individuella studieplaner specificeras sedan maj 2016 kopplingen
mellan examensmål, lärandeaktiviteter och examination för den enskilda doktoranden. Uppföljning av
den individuella studieplanen sker årligen och återkoppling sker till doktorand, handledare och i
förekommande fall berörd studierektor eller programkoordinator samt kursansvarig lärare. Vid
institutionen finns även en av dekanen utsedd doktorandexaminator som är delaktig i uppföljningen
av doktorandernas individuella studieplaner. Bedömargruppen konstaterar också att den kurs för ett
ökat fokus på musikdidaktisk forskning som gavs första gången hösten 2017, i samarbete med Lunds
universitet, är ett bra exempel på åtgärder som grundar sig på systematisk uppföljning, och som syftar
till att målinriktat utveckla området kunskap och förståelse inom musikpedagogikämnet. Den bild som
självvärderingen målar upp i form av en systematisk uppföljning av utformning, genomförande och
examination i utbildningen, med sikte på måluppfyllelse av kunskap och förståelse, ger ett robust
intryck.
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Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Självvärderingen och de efterföljande intervjuerna visar på ett gott arbete med måluppfyllelse inom
området färdighet och förmåga. Bedömargruppen vill särskilt poängtera det faktum att utbildningen
lägger vikt vid seminarieverksamhet, deltagande i populärvetenskaplig verksamhet och måluppfyllelse
genom tjänstgöring på institutionen. En sådan tjänstgöring bidrar både till mognad och till utveckling
av färdigheter och förmåga. Tjänstgöringen äger enligt självvärderingen rum på grundnivå i både
musikerprogrammet och i ämneslärarprogrammet i musik, vilket innebär att doktoranden får möjlighet
att utveckla sin förmåga att städja andras lärande i en bred kontext. Seminarieverksamheten framstår
som en helt nödvändig förutsättning i en utbildning med så stark tvärvetenskaplig ram som
musikpedagogiken vid Göteborgs universitet har.
Av självvärderingen framgår det att lärosätet lägger stor vikt vid handledningen. Det framstår för
bedömargruppen som en helt central prioritering. Bra forskarutbildningar har bra handledare, och bra
handledare utvecklar doktorandernas kunskap i området färdighet och förmåga samt kopplar dessa
till forskningsuppgiften och forskning generellt. Samtidigt föregår handledaren med gott exempel och
knyter utvecklingen till doktorandernas skriftliga arbeten och diskussioner. Bedömningen är att detta
verkar skötas på ett adekvat och bra sätt. Som något särskilt positivt inom detta kunskapsområde vill
bedömargruppen peka på den praktiska institutionstjänstgöringen och de populärvetenskapliga
presentationerna. Självvärderingen innehåller också goda exempel på doktorandernas engagemang i
den offentliga debatten.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
För att säkerställa att doktoranden når målen inom området färdighet och förmåga följs utbildningen
upp och återkoppling sker enligt samma rutiner som beskrivits under kunskap och förståelse.
Uppföljningen av den individuella studieplanen omfattar doktorandens deltagande och medverkan i
konferenser, hur avhandlingsarbetet fortlöper och planering för etappseminarier. Uppföljningen av
måluppfyllelse underlättas genom den tydliga kopplingen mellan aktiviteter och examensmål. I
självvärderingen finns flera exempel på åtgärder som vidtagits med anledning av uppföljningsresultat.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
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bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
De kurser som självvärderingen redogör för uppvisar många målformuleringar som omfattar
lärandemål knutna till värderingsförmåga och förhållningssätt. Självvärderingen beskriver att kurserna
också har uppgifter som handlar om att bedöma huruvida metoder och teorier är lämpliga som
underlag för olika tillvägagångssätt vid forskning. Samma sak gäller för kurser i forskningsetik och
andra kurser där olika etiska aspekter behandlas. Självvärderingen redogör också för olika sätt att
uppnå målen genom progression i kurserna. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen
säkerställer att doktoranden kan uppnå målen inom kunskapsformen värderingsförmåga och
förhållningssätt.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen har lärosätet valt att lämna en integrerad redogörelse för måluppfyllelsen inom de
olika kunskapsformerna. Detta är förståeligt, eftersom det kan vara svårt att avgöra vilka delar av
utbildningen som ger måluppfyllelse i förhållande till den ena eller andra kunskapsformen. Lärosätet
har även valt att ge en samlad beskrivning av uppföljning, åtgärder och återkoppling. Det inbegriper
till exempel regelbunden uppföljning av individuella studieplaner och beskrivs under kunskapsformen
kunskap och förståelse. I denna integrerade redogörelse beskrivs en rad åtgärder som är kopplade till
uppföljning och återkoppling och integrerade i olika uppgifter som är knutna till kurser, seminarier och
konferenser. Bedömargruppen anser att lärosätets generella och integrerade kvalitetsprocesser kan
säkerställa en tillräcklig kvalitetsutveckling i utbildningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Vad gäller aspekten måluppfyllelse för de olika kunskapsformerna ser bedömargruppen att det finns
en styrka i den genomgående integreringen av de olika kunskapsformerna i kursportföljen, och i de
uppgifter som är kopplade till olika moment. Det är också en styrka att man synliggör de många olika
typerna av mål och deras koppling till den enskilda doktoranden i den individuella studieplanen.
Kursportföljen överensstämmer väl med forskarutbildningsämnets innehåll. Bedömargruppen ser
dock att det finns vissa utmaningar när det gäller balansen i kursportföljen i relation till utbildningens
profil. Frågor kopplade till olika etiska aspekter berörs i ett flertal kurser. En utvecklingsmöjlighet är en
mer preciserad beskrivning av hur doktoranden kan uppnå måluppfyllelse inom varje
kunskapsområde.
Den konstnärliga fakulteten verkar ha en tydlig och mycket processorienterad utformning av sin
forskarutbildning. Forskarutbildningen i musikpedagogik verkar dra stor nytta av denna utformning,
vilket leder till att resultaten blir tillfredsställande. Den beskrivning som självvärderingen ger i form av
en systematisk uppföljning av utformning, genomförande och examination i utbildningen ger ett robust
intryck, och där är arbetet med den individuella studieplanen av central betydelse. Bedömargruppen
ser dock att det finns vissa utmaningar när det gäller balansen i kursportföljen i relation till

16(319)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

utbildningens profil, vilket kan påverka kursutbudets förutsättningar att bidra till måluppfyllelse. Detta
ses som ett utvecklingsområde, som dessutom kan kopplas till de tidigare nämnda utmaningarna
med den lilla miljön.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
I självvärderingen lyfter lärosätet att tjänstgöring vid institutionen och deltagande i seminarier och
konferenser i sig är förberedande för arbetslivet. Krav för undervisning vid Göteborgs universitet är att
man gått den första av de tre högskolepedagogiska kurserna som erbjuds. Vid den konstnärliga
fakulteten räknas deltagande i de högskolepedagogiska kurserna som institutionstjänstgöring, vilket
resulterat i att fler doktorander valt att även gå delkurs två och tre. Dessutom beskriver
självvärderingen ett samtal om framtida karriärvägar, som handledarna ska ha med doktoranderna.
Enligt en bilaga till självvärderingen är det relativt få som tagit ut examen under de senaste åren, och
de som har disputerat har i huvudsak blivit anställda vid högskolor och universitet inom
musikpedagogik eller närliggande ämnesområden. Många undervisar även på lärarutbildningar.
Bedömargruppen saknar en reflektion i självvärderingen om huruvida detta borde få konsekvenser för
behörighetskraven till forskarutbildningen. I självvärderingen argumenterar lärosätet för att
utbildningens tvärvetenskapliga karaktär är värdefull i yrkessammanhang. Det är möjligt att detta är
en riktig slutsats, men bedömargruppen anser att den tvärvetenskapliga karaktären inte löser
problemet med att lärarutbildning inte är ett behörighetskrav för en utbildning som huvudsakligen
utbildar personer som ska utbilda blivande lärare. Det löser inte heller problemet med
underbemanning av handledare med musikpedagogisk kompetens. Den samlade bilden framförallt
baserat på utbildningens innehåll och upplägg men också på att det ingår institutionstjänstgöring och
att man genomför karriärsamtal, gör att bedömargruppen trots allt anser att utbildningen förbereder
doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. Bedömargruppen vill samtidigt påpeka att tydligt fokus på
att över tid utbilda för ett visst område, i det här fallet lärarutbildning, också bör medföra att man
anpassar behörighetskraven och kursportföljen.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det finns goda informella och aktiva kontakter med alumner, till exempel i samband med den årliga
konferens som det nordiska nätverket anordnar. Alumnerna har även en formell roll i och med att de
deltar i utbildningen som opponenter, lärare och sakkunniga, men det finns ingen tydlig beskrivning
av hur dessa kontakter används för att utveckla utbildningen. Arbetslivets perspektiv följs också upp
genom inhämtande av information om internationella karriärvägar, exempelvis via
forskningsfinansiärers webbplatser och via personliga kontakter. Det saknas dock en beskrivning av
hur man arbetar med systematisk uppföljning för att säkerställa att utbildningen förbereder
doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. Bedömningen blir därför att det finns en uppföljning av
arbetslivets perspektiv men att den behöver bli mer systematisk. Bedömargruppen vill dock lyfta att
den goda kontakten med alumnerna och deras aktiva deltagande som opponenter är ett gott exempel
för andra att följa.
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Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande, men bedömargruppen anser att
institutionen bör se över behörighetskraven så att dessa anpassas till den profession som man i
dagsläget huvudsakligen utbildar för.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Självvärderingen beskriver att doktorandernas formella inflytande följer universitetets riktlinjer. Enligt
riktlinjerna ska doktoranderna vara representerade i fakultetens råd och i forskarskolans styrgrupp,
som leder forskarutbildningen tillsammans med prefekten och studierektorn. Doktorandrepresentanter
finns också i forskningsrådet och i institutionsrådet. Därmed har doktoranderna teoretiskt sett
möjlighet till inflytande i olika beredande och beslutande organ. Eftersom doktorandgruppen i
forskarutbildningsmiljön för just musikpedagogik består av en enda doktorand är det dock svårt att
uppnå någon faktisk representation från just denna forskarutbildning. Inom fakulteten finns ett
samarbetsorgan för fakultetens alla doktorander, konstnärliga fakultetens doktorandråd, som bevakar
att doktorandkollektivets perspektiv beaktas i hela verksamheten.
Enligt självvärderingen verkar det vara ovanligt med handledarbyten, men rutiner för detta finns.
Däremot är doktorandernas delaktighet i att utse ny handledare något oklar, eftersom det står i
självvärderingen att det är viceprefekten som utser en ny handledare efter en inventering av
personella resurser. I underlaget framgår det att handledarbyte är oproblematiskt, men
bedömargruppen måste konstatera att en liten miljö kan göra det svårt att genomföra ett
handledarbyte rent praktiskt.
Arbetsmiljön följer, enligt självvärderingen, lärosätets generella riktlinjer. Riskanalyser och
arbetsmiljöundersökningar görs kontinuerligt av institutionens arbetsmiljögrupp. Studierektorn
ansvarar för att doktoranderna informeras om institutionens arbetsmiljöfrågor, och studierektorn har
medarbetarsamtal med doktoranderna. Det är dock svårt att utläsa något om psykosociala aspekter
av arbetsmiljö (till exempel stress) i självvärderingen, eftersom den endast fokuserar på den fysiska
arbetsmiljön. Följaktligen är det också svårt att utläsa något om hur utbildningen bedriver strategiskt
arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Med ett större underlag i form av fler doktorander hade
det möjligen varit lättare att urskilja en systematik. Bedömningen får stödja sig på fakultetens
allmänna arbete, och det är svårt att uttyda hur detta omsätts i den aktuella forskarutbildningen.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Kursvärderingar genomförs kontinuerligt och sammanställs på övergripande nivå. De används enligt
självvärderingen som en grund i kvalitetsarbetet, och resultatet omsätts i åtgärder i beredande och
beslutande organ. Självvärderingen uppger att det är ämnesansvariga som utvecklar och justerar
kurser, men samtidigt har forskningsrådet ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet
och det är prefekten som tar beslut om förändringar.
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Eftersom ämnet musikpedagogik endast har en doktorand är det svårt att utläsa vad de formella
utvärderingarna ger inom just denna utbildning. Det beror på att det saknas fördjupade beskrivningar
av de utmaningar som rör doktorandernas perspektiv, samt av de olika åtgärder och resultat som rör
utmaningarna. Bedömargruppen menar att i en liten miljö kan informella utvärderande samtal vara en
bra modell för uppföljning, till exempel under samarbetsseminarier där en tillräckligt stor grupp
doktorander deltar. Självvärderingen uppger att en modell med samtal mellan handledare och
doktorand prövas, samtal där allmänna frågor kring utbildningen tas upp. Intervjun gav intryck av en
miljö där det informella samtalet fungerar väl som en del av att ta vara på doktorandens perspektiv.
Doktoranderna får möjlighet att på olika sätt komma med synpunkter på utbildningen i
kvalitetsarbetet. Synpunkterna samlas in genom kursvärderingar, genom årliga uppföljningssamtal
med doktorandexaminator samt via de råd där doktoranderna är representerade. Konstnärliga
fakultetens doktorandråd är ett samarbetsorgan för alla doktorander vid fakulteten. I detta råd drivs
frågor som rör doktorandernas villkor och intressen. Rådet utser också representanter till Göteborgs
universitets doktorandkommitté konstnärliga fakultetsstyrelsen, forskningsberedningen,
lärarförslagsnämnden, forskarskolans styrgrupp och andra grupper och organ. När det gäller
institutionens kvalitetsarbete med forskning och forskarutbildning är doktoranderna representerade i
forskningsrådet och i institutionsrådet.
Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta är att doktorander deltar i antagningsärenden. Ett
annat gott exempel är att doktoranderna bjuds in att organisera en årlig konferens.
När utbildningen endast omfattar en doktorand kan det formella inflytandet vara svårt att uppfylla.
Detta uppges också som ett utvecklingsområde i självvärderingen, vilket bedömargruppen alltså
håller med om. Doktoranden kan till exempel introduceras till doktorandmöten med andra doktorander
eller doktorandråd, för större delaktighet i och kännedom om vad olika styrelser och liknande har
beslutat.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
För arbetet med jämställdhet hänvisar självvärderingen till lärosätets övergripande riktlinjer. Som
exempel tas upp att jämställdhet alltid ska beaktas vid antagning och urval till forskarutbildningen, och
även arbetet med jämställdhetsintegrering nämns. Självvärderingen anger också att genus finns med
som ett forskningstema vid institutionen. Positivt är att underrepresenterat kön får företräde vid lika
meriter vid rekrytering. Vidare nämns att Göteborgs universitet har bedrivit ett pilotprojekt för
jämställdhetsintegrering vid institutionen. Det framgår av det samlade underlaget att det finns stor
kompetens på institutionen samt att studenterna är pålästa och pådrivande. Den kunskap som finns
vid institutionen integreras i forskarutbildningen genom handledning och seminarieverksamhet. Som
exempel anges i självvärderingen att det under 2017 planerades för ett doktorandlett seminarium med
tema jämställdhet. Under 2017 var Högskolan för scen och musik också värd för den årliga
musikpedagogiska konferensen med temat Music education and equality. Vidare ingår litteratur som
behandlar genus, maktordningar och intersektionalitet i den valbara kursen Vetenskaplig teori i och
för musikpedagogisk forskning.
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Doktorandgruppens och handledarkollegiets könsfördelning är svår att bedöma, eftersom grupperna
omfattar så få personer. Vid intervjuerna framgick det att miljön arbetar med att skapa möjligheter till
meritering för såväl kvinnor som män. Bedömargruppen saknar dock en beskrivning av det lokala
arbetet i själva forskarutbildningen. I intervjuerna framkom delvis en kritisk självreflektion kring
utmaningar och problemområden vad gäller det strategiska och systematiska arbetet med
jämställdhet, något som tyder på att institutionen ser jämställdhetsperspektivet som ett aktuellt
utvecklingsområde.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det finns centrala ramverk för jämställdhetsarbetet, till exempel när det gäller rekrytering. I
institutionens ledningsråd bevakas frågor om jämställdhet och målformuleringar kring jämlikhet och
likabehandling finns inskrivna i institutionens handlings- och verksamhetsplan.
Likabehandlingsgruppen vid institutionen arbetar när självvärderingen skrevs med att utveckla rutiner
för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Regelbundna samtal mellan doktorand, studierektor och
handledare förs kring arbetsmiljö och jämställdhetsrelaterade frågor. I övrigt visar inte underlaget hur
man specifikt inom den aktuella forskarutbildningen arbetar med uppföljning och återkoppling av
jämställdhetsperspektivet. Med tanke på forskarutbildningsmiljöns begränsade storlek kan det
strategiska arbetet med jämställdhet och kvalitet vara svårbedömt. Bedömargruppen noterar, baserat
på intervjuerna, att ansvariga reflekterar över jämställdhetsfrågan och anser att jämställdhet är ett
viktigt område.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Vid Göteborgs universitet finns ett system för uppföljning, åtgärder och återkoppling för att säkerställa
kvalitet. Forskarutbildningen i musikpedagogik följs upp i enlighet med detta system.
Uppföljning av personalens kompetens är kopplad till kompetensförsörjningsplaner för respektive
institution, och det sker en uppföljning av handledningens omfattning genom bemanningsplanering. I
de individuella studieplanerna följs även den genomförda handledningen upp. Institutionen är väl
medveten om hur sårbar den aktuella bemanningen är, och har planer för att utveckla och förbättra
den. Man har även gjort en nyanställning för att åtgärda situationen.
Måluppfyllelse av de aktuella kunskapsformerna följs upp genom de så kallade etappseminarierna,
där avhandlingsarbetet regelbundet behandlas. I de individuella studieplanerna finns examensmålen
specificerade, och dessa kopplas till de olika aktiviteter som doktoranderna genomför i sin utbildning.
Att koppling finns mellan aktiviteter och måluppfyllelse följs upp årligen, när de individuella
studieplanerna revideras.
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Arbetslivets perspektiv verkar framför allt komma in i utbildningen på ett indirekt sätt, exempelvis
genom tjänstgöring vid institutionen. Lärosätet har regelbundna kontakter med alumner, men ett
systematiskt arbete för att koppla arbetslivsperspektivet till utveckling av utbildningen saknas.
Bedömargruppen anser att det saknas åtgärder som är mer direkt inriktade mot dynamiken i
arbetslivet och doktorandernas förberedelse för detta.
Svårigheten när det gäller doktoranders perspektiv är den lilla doktorandgruppen, som gör det svårt
att rent praktiskt tillse en formell representation i relevanta organ och att följa upp hur
representationen fungerar. Dock verkar de informella strukturerna för doktorandernas delaktighet
fungera väl, även om det är något oklart hur delaktigheten följs upp. Inom fakulteten finns dessutom
ett samarbetsorgan för fakultetens alla doktorander, konstnärliga fakultetens doktorandråd, som
bevakar att doktorandkollektivets perspektiv beaktas i hela verksamheten.
Uppföljningen av jämställdhetsperspektivet betraktas som ett utvecklingsområde, men både
självvärderingen och intervjuerna gör sannolikt att perspektivet beaktas och följs upp genom de
samtal som regelbundet förs med studierektor och handledare. När det gäller de kvantitativa
aspekterna av jämställdhet är detta något som bevakas vid institutionen men för den aktuella
utbildningen är doktorandgruppens och handledarkollegiets könsfördelning svår att bedöma, eftersom
grupperna omfattar så få personer.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram det goda exemplet att ämnesmiljön har täta och nära kontakter
med tidigare studenter. Uppföljning av arbetslivets perspektiv bedöms vara ett utvecklingsområde.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är hög.
Forskarutbildningen i musikpedagogik vid Göteborgs universitet verkar vara välorganiserad. Ämnet är
väl beskrivet och profilerar sig så att det ligger nära det konstnärliga och utövande området.
Lärosätets avgränsning av forskarutbildningsämnet kan beskrivas som ett bra exempel för att skapa
närhet mellan pedagogiska aspekter samt konst- och musikrelaterade aspekter, men ett sådant
tillvägagångssätt kräver att det musikpedagogiska området framstår med tillräcklig styrka.
Forskningsämnet har dock stora problem med rekrytering. Om utbildningen ska kunna behålla sitt
goda rykte och uppnå ett tillräckligt stort antal doktorander måste man vidta åtgärder för att öka
antalet handledare med musikpedagogik som specialitet. Såsom bemanningen och rekryteringen ser
ut nu, måste detta betecknas som ett mycket viktigt utvecklingsområde som vid tidpunkten för
beskrivningen i självvärderingen gränsade till en brist.
För aspekten personal bedöms antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens
vara tillfredsställande och stå i proportion till antalet doktorander och till utbildningens innehåll och
genomförande. Bedömargruppen ser dock personalaspekten som en mycket sårbar del av
utbildningen om målet är att kunna stödja en större doktorandgrupp. Bemanningen måste därför
anses utgöra en svaghet och ett viktigt utvecklingsområde för institutionen. Ett bra exempel på hur
man bemöter denna situation är institutionens aktiva medverkan i och användning av det nordiska
nätverket för musikpedagogisk forskning och samarbetet med Lunds universitet. Bedömargruppen
ser också positivt på den information som kom fram vid intervjuerna om de konkreta planer som finns
för att hantera dessa utmaningar.

21(319)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömargruppen ser en styrka i den genomgående integreringen av de olika kunskapsformerna i
kursportföljen, och de uppgifter som är kopplade till olika utbildningsmoment här. Det är också en
styrka att man synliggör de olika examensmålen och deras koppling till den enskilda doktorandens
individuella studieplan. Till exempel berörs frågor kopplade till olika etiska aspekter i ett flertal kurser.
Det finns dock utvecklingsbehov när det gäller att ge en mer preciserad beskrivning av hur
doktoranden kan uppnå måluppfyllelse inom de olika kunskapsformerna. Den konstnärliga fakulteten
förefaller ha en tydlig och mycket processorienterad utformning av sina forskarutbildningar.
Forskarutbildningen i musikpedagogik verkar ha nytta av denna orientering, vilket bidrar till att
resultaten bedöms som tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. Den
förberedelse för en fortsatt karriär som äger rum under utbildningen är i stort sett inriktad på en
fortsatt karriär inom det akademiska området, och det framstår som om utbildningen över tid i första
hand utbildar för lärarutbildning. Bedömargruppen vill peka på att lärosätet antingen bör ta
konsekvenserna av en sådan specialiserad inriktning, eller fundera på om perspektivet behöver
breddas och att det därmed är ett viktigt område för utveckling. Man beskriver tydligt en bred och
tvärvetenskaplig ansats, men kontakterna utanför det akademiska området är inte tydliga. Slutsatsen
är dock ändå att programmet på många sätt verkar säkerställa en beredskap för ett föränderligt
arbetsliv genom de åtgärder som är integrerade i olika delar av studierna.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande. Det är dock svårt att utläsa om
detta gäller alla delar av studiesituationen, till exempel psykosociala aspekter såsom stress, eftersom
beskrivningen endast fokuserar på den fysiska arbetsmiljön. Med ett större underlag med fler
doktorander hade en systematik möjligen varit lättare att urskilja, men nu vilar beskrivningen på
lärosätets allmänna arbete vilket gör det svårt att uttyda hur detta omsätts i forskarutbildningen i
musikpedagogik. Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta är att doktorander deltar i
antagningsärenden. Ett annat gott exempel är att doktorander bjuds in att organisera en årlig
konferens. Eftersom doktoranderna är så få kan det formella inflytandet bli begränsat. Detta uppges i
självvärderingen som ett utvecklingsområde, vilket bedömargruppen håller med om.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande. Det finns centrala riktlinjer, till
exempel för rekrytering och i självvärderingen redogör lärosätet för hur man arbetar med frågorna på
institutionsnivå. Det framkommer att perspektivet är integrerat såväl i val av kurslitteratur som i val av
tema för seminarier och konferenser. I övrigt visar inte underlaget på hur man inom denna
forskarutbildning arbetar med uppföljning och återkoppling av jämställdhetsperspektivet. Med tanke
på forskarutbildningsmiljöns begränsade storlek kan det strategiska arbetet med jämställdhet och
kvalitet vara svårbedömt. Bedömargruppen noterar baserat på intervjuerna att ansvariga reflekterar
över jämställdhetsfrågan och anser den vara ett angeläget område.
Vid Göteborgs universitet finns ett system för uppföljning, åtgärder och återkoppling för att säkerställa
kvalitet. Forskarutbildningen i musikpedagogik följs upp i enlighet med detta system. Utvecklingen av
de individuella studieplanerna, som har en tydlig koppling till måluppfyllelse, bidrar till att systemet ser
ut att fungera väl. Självvärderingen tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut, och ger exempel på
utvecklingsinsatser som resultat av uppföljning.
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Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Göteborgs universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4065

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnet pedagogik är ett av sex forskarutbildningsämnen vid
utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskarutbildningsämnet finns vid
samtliga fyra institutioner inom fakulteten, men endast två av dem har idag aktiva doktorander:
institutionen för kommunikation och lärande samt institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
Detta är ett resultat av den omorganisation som genomfördes 2010, då en institution delades upp i
fyra, och där fakulteten har strävat efter en profilering och renodling av forskarutbildningen mellan de
fyra institutionerna. Vid intervjuerna blev det tydligt att profileringen är en medveten strategi som både
handlar om att utnyttja resurserna effektivt och om att öka tydligheten. Att forskarutbildningsämnet
finns kvar vid de andra två institutionerna är kopplat till de forskare som placerades där vid
omorganisationen, men det sker ingen nyantagning där.
Den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogik är gemensam för alla institutioner inom
utbildningsvetenskapliga fakulteten. Pedagogik beskrivs i den allmänna studieplanen som "ett ämne
på forskarnivå med fokus på processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas
och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dit hör olika dimensioner av
fostran, utbildning, undervisning, lärande och andra påverkansprocesser". Doktoranderna i pedagogik
är kopplade till fem forskningsmiljöer inom de två aktuella institutionerna, och dessa forskningsmiljöer
återspeglar bredden i ämnet. Den breda definitionen gör det svårt att förstå hur
forskarutbildningsämnet pedagogik är avgränsat från övriga forskarutbildningsämnen vid fakulteten.
Men till skillnad från de övriga forskarutbildningsämnena krävs det 90 högskolepoäng i pedagogik för
att antas till utbildningen. Skillnaden i förkunskapskrav bidrar till att tydliggöra ämnesavgränsningen
mellan de olika forskarutbildningsämnena, samtidigt som närheten och samverkan mellan de olika
ämnena bidrar till en bredd i utbildningen.
Forskarutbildningsämnet hålls samman mellan institutionerna genom den gemensamma allmänna
studieplanen, men också genom gemensamma seminarier och gemensamma obligatoriska kurser
(en introduktionskurs, en fördjupningskurs inom forskarutbildningsämnet samt tre metodkurser).
Bedömargruppens slutsats är att lärosätet har hittat en avgränsning av forskarutbildningsämnet som
fungerar, men att de gränser som finns mellan de olika forskarutbildningsämnena vid
utbildningsvetenskapliga fakulteten - till exempel mellan pedagogik och pedagogiskt arbete - snarast
är pragmatiska konstruktioner efter omorganisationen 2010.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
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Den utbildningsvetenskapliga fakulteten framstår som en stark forskarutbildningsmiljö med många
kvalificerade forskare och handledare. Av de 38 huvudhandledarna och biträdande handledarna i
ämnet är 32 docenter eller professorer. Könsfördelningen är relativt jämn med 23 kvinnor och 15
män. Genomsnittsåldern är 56 år vilket tyder på stor erfarenhet, men visar också att man behöver
förbereda för ett generationsskifte. Höstterminen 2016 var antalet aktiva doktorander i pedagogik 26,
fördelade mellan fem forskningsmiljöer. I självvärderingen och i intervjuerna blev det tydligt att den
kritiska faktorn inte är tillgången på kompetenta handledare och lärare, utan istället den minskning av
antalet doktorander som skett under de senaste åren. Den förklaring som gavs till detta var framför
allt bristande ekonomiska resurser, och det framkom att institutionerna ser över nya sätt att finansiera
doktorandtjänster.
Det framgår av självvärderingens bilagor att samtliga handledare är aktiva och högprofilerade
forskare både nationellt och internationellt, vilket ger en bra grund för handledning. Doktorandreglerna
som gäller för all forskarutbildning vid Göteborgs universitet är etablerade och säkrar en väldefinierad
ram för handledningen. Tydliga krav ställs på handledare och handledarkompetens. Exempelvis är
det ett krav att huvudhandledaren ska vara professor eller docent, och minst en handledare ska ha
handledarutbildning. Tilldelningen av handledare sker enligt relativt strikta och ämnesbaserade
riktlinjer som säkerställer god överensstämmelse mellan doktorandernas behov och
handledarkompetens.
Som nämns ovan är det snarare antalet doktorander än antalet handledare som i dagsläget
begränsar forskarutbildningen i pedagogik, och som lärosätet ser som en stor utmaning. Vid
intervjuerna nämndes att man arbetar för att öka antalet doktorander genom samverkan med annan
verksamhet och genom ökad extern finansiering. Detta sker primärt genom att man får in finansiering
av doktorander i ansökningar om externa forskningsprojekt. Såväl 2015 som 2017 har fakulteten
dessutom genomfört strategiska satsningar för att stimulera forskarutbildning och unga forskare vid
fakulteten, men det framkommer inte vad satsningarna har resulterat i respektive förväntas resultera i.
Enligt självvärderingen tilldelas alla lektorer 10 procent forskningstid, docenter 20 procent och
professorer 25 procent. Dessutom får alla 10 procent för övrig kompetensutveckling. Vid fakulteten
bedrivs bland annat en utåtriktad seminarieverksamhet där även doktoranderna har en aktiv roll,
vilket bidrar till att handledare och doktorander får en gemensam plattform och kompetensutveckling.
Ett annat kollegialt arbete som bidrar till gemensam kompetensutveckling för handledare och
doktorander är planering och genomförande av konferenser. I självvärderingen nämns en mängd
viktiga internationella konferenser som arrangerats av fakulteten under de senaste tio åren. I
självvärderingen nämns också att många av fakultetens forskare och doktorander är engagerade i
den nyligen instiftade organisationen Swedish Educational Research Association, vilket ger möjlighet
till erfarenhetsutbyte mellan olika pedagogiska forskningsmiljöer i Sverige.
Handledarnas pedagogiska kompetens utvecklas genom högskolepedagogiska kurser och inom olika
handledarkollegier. Handledarna går bland annat en grundkurs i handledning för forskarutbildning om
5 högskolepoäng och en kurs i handledning för erfarna handledare i forskarutbildning om 5
högskolepoäng. Vidare erbjuder enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande ett
pedagogiskt stöd, bland annat i form av webbaserade resurser som alla handledare kan ta del av.
Enligt självvärderingen har doktorandprojekten och handledarnas egen forskning vanligtvis en
inriktning som berör samhällsfrågor på olika sätt, vilket ger handledarna möjlighet att följa
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samhällsutvecklingen inom områden som är relevanta för utbildningen. Här bidrar också
samverkansdoktorander genom sin direkta koppling till skolan.
De fakultetsspecifika doktorandreglerna anger att handledningen ska omfatta minst 320 timmar under
48 månaders heltidsstudier. Dessutom har doktorander med behov av specialistkompetens inom ett
avgränsat område rätt till experthandledning.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljning av handledarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens sker vid årliga
medarbetarsamtal med närmaste överordnad. Av självvärderingen framgår att medarbetarsamtalen
exempelvis fångar upp behovet av pedagogisk utbildning, och den som inte har gått en sådan
uppmanas att göra detta. Uppföljningen kopplas till den kompetensutvecklingsplan som finns för varje
institution.
Vidare skriver man i självvärderingen att handledningens omfattning planeras genom detaljerad
bemanningsplanering. Från och med 2017 skrivs omfattningen in i den individuella studieplanen och
följs upp av examinatorn. Vid varje institution finns en examinator som är delaktig i uppföljningen av
de individuella studieplanerna, och som fungerar som oberoende part i uppföljningen.
De tydligt formulerade kraven på handledning och handledarkompetens, tillsammans med de tydliga
rutinerna för uppföljning, ger sammantaget en grund för att främja hög kvalitet i utbildningen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Utifrån beskrivningen i självvärderingen framstår forskningsmiljön som rik och livaktig, och vid
intervjuerna framkom att doktoranderna till stor del upplever sig som delaktiga i forskningsmiljöerna.
Samtliga handledare är aktiva forskare, både nationellt och internationellt, och forskningsmiljöerna är
kopplade till ett flertal olika nätverk. Forskarna deltar också aktivt i att arrangera internationella
konferenser, något som tillsammans med nätverken berikar forskarutbildningsmiljön och kommer
doktoranderna tillgodo genom att de involveras i arbetet. Varje doktorand får ett fast belopp, dock
olika stort vid de två institutionerna, för att delta i konferenser och olika möten. Detta ger en tydlig
signal om att de förväntas delta i sådana aktiviteter.
När det gäller samverkansdoktorander framkommer det i självvärderingen och i intervjuerna att det är
svårt för dem att medverka regelbundet i forskningsmiljön. En annan fråga om utbildningsmiljön som
lyfts i självvärderingen är möjligheten för doktorander som inte är svenskspråkiga att utvecklas i
svenska. Visserligen erbjuds dessa doktorander kurser i svenska och annat språkstöd, men man
strävar också efter att de ska få möjlighet att praktisera språket i vardagen på institutionerna.
Bedömargruppen ser det som angeläget med en språkpolicy för att hantera detta problem.
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För att underlätta för de icke svensktalande doktoranderna kan samtliga kurser vid behov genomföras
på engelska. Att kurser och seminarier kan genomföras på engelska kan generellt bidra till att öka
den engelskspråkiga kompetensen, men en risk är att det sker på bekostnad av ämnesinnehållet.
Som nämnts i tidigare avsnitt finns forskarutbildningens doktorander vid fem olika forskningsmiljöer
vid två av fakultetens fyra institutioner, vilket gör att den organisatoriska strukturen kan upplevas som
relativt oöverskådlig. Dessutom har dessa institutioner doktorander inom närliggande ämnen som till
exempel pedagogiskt arbete. Uppdelningen kan göra det svårt för doktoranderna att få överblick över
de möjligheter som finns. Självvärderingen tar också upp detta: "För doktoranderna är organisationen
och därigenom även forskarutbildningsmiljön kanske inte alltid transparent". Vid intervjuerna framstod
dock inte detta som något stort problem. Den utmaning det innebär att skapa en sammanhängande
miljö för doktoranderna över ämnes- och institutionsgränserna är något lärosätet visar medvetenhet
om och arbetar med. Till exempel är introduktionskursen gemensam för alla doktorander vid
fakulteten, och det finns goda möjligheter att delta i aktiviteter vid de andra institutionerna. De fyra
institutionernas studierektorer har ett nära samarbete och träffas regelbundet för att diskutera frågor
som är gemensamma för fakultetens samtliga forskarutbildningar, bland annat kursutveckling,
hantering och utveckling av individuella studieplaner, uppföljning med mera. Vidare framhåller
självvärderingen att det i det dagliga arbetet inte görs någon skillnad mellan doktorander antagna i
olika ämnen. Doktoranderna är kopplade till en bestämd miljö, där de har sin fasta arbetsplats, men
har samtidigt möjlighet att ta del av kompetens och verksamhet inom en brett sammansatt fakultet.
Det innebär att doktoranderna har möjlighet att kombinera en personlig specialisering med en bred,
utbildningsbaserad bakgrund. Detta gäller även samverkansdoktoranderna.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Självvärderingen beskriver att arbetet med uppföljning, åtgärder och återkoppling av
forskarutbildningen i pedagogik följer den formella linjeorganisationen. Där finns en ingående
beskrivning av hur samarbetet mellan de olika nivåerna i organisationen är fördelat för att säkerställa
en forskarutbildning med hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i
övrigt. Dessutom finns kollegiala grupperingar där dessa frågor hanteras. Ett exempel är Beredning
för utbildning på forskarnivå, som arbetar med strategisk och kvalitativ utveckling samt bereder
ärenden till fakultetsstyrelsen. I beredningen är såväl forskare som doktorander från alla fyra
institutionerna representerade. Hur samverkan mellan de olika organisatoriska nivåerna och organen
sker beskrivs i självvärderingen.
Det framgår av underlagen att forskarutbildningen arbetar för att följa upp och förbättra
doktorandernas arbetsmiljö. Det sker bland annat genom årliga utvecklingssamtal, genom
arbetsmiljöronder och genom doktorandrådens arbete. I samband med en doktorandenkät som
genomfördes 2014 framkom förekomsten av ohälsosam stress hos doktoranderna. För att förbättra
arbetssituationen har man sett över doktorandernas institutionstjänstgöring, och man arbetar för
rimliga arbetstider som underlättar för doktorander med små barn. En annan åtgärd är att man har
återupptagit en tidigare tradition med handledarkollegier, som träffas ett par gånger per termin och
diskuterar olika frågor om handledning. Frågorna kan lyftas av handledare, doktorander eller
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studierektor. Det framstår som ett mycket bra initiativ att återinföra ett sådant formaliserat kollegialt
diskussionsforum för denna typ av frågor.
Kvalitetssystemet ger intryck av att fungera väl. Doktorandernas arbetsmiljö ses som en viktig fråga
som man arbetar med, och systemet med en examinator som har ett övergripande ansvar för alla
doktorander på en institution främjar likvärdiga förutsättningar för doktoranderna och fungerar som en
oberoende instans.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Pedagogik beskrivs i den allmänna studieplanen som "ett ämne på forskarnivå med fokus på
processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras inom olika
sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dit hör olika dimensioner av fostran, utbildning,
undervisning, lärande och andra påverkansprocesser". Bedömargruppens slutsats är att lärosätet har
hittat en avgränsning av forskarutbildningsämnet som fungerar, men att de gränser som finns mellan
de olika forskarutbildningsämnena vid utbildningsvetenskapliga fakulteten - till exempel mellan
pedagogik och pedagogiskt arbete - snarast är pragmatiska konstruktioner efter omorganisationen
2010.
Baserat på det samlade underlaget är bedömargruppens slutsats att forskarutbildningen i pedagogik
vid Göteborgs universitet bedrivs i en miljö som fungerar väl både ämnesmässigt och
handledarmässigt. Forskarutbildningen ger också de forskarstuderande goda möjligheter till en
utbildning på hög internationell nivå. Handledarna har god professionell kompetens och ett stort
internationellt nätverk, vilket säkrar förutsättningarna för att ge doktoranderna en god vetenskaplig
grund och ett internationellt perspektiv i utbildningen. Handledarnas kompetens, såväl den
vetenskapliga som den pedagogiska, följs upp regelbundet och förutsättningarna för
kompetensutveckling är goda. Den omfattande miljön har fördelar i fråga om att erbjuda bredd och
djup i utbildningen, men kan också innebära utmaningar i form av sämre insyn för medarbetarna och
behov av extra samordnande organ för att utbyta erfarenheter och skapa ett gemensamt
sammanhang.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet med forskningsmiljöernas täta internationella
kontakter och välutvecklade forskartradition, samt det sätt som detta bidrar till forskarutbildningens
kvalitet.
Bedömargruppen ser utvecklingsmöjligheter beträffande samverkansdoktoranderna och deras
delaktighet i miljön.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
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Förutom genom själva avhandlingsarbetet uppnår doktoranderna bred kunskap och förståelse i
ämnet pedagogik genom obligatoriska och valbara kurser, samt genom deltagande i olika aktiviteter
såsom seminarier, konferenser och nätverk. För doktorsexamen krävs kurser motsvarande 85
högskolepoäng, varav 35 är obligatoriska kurser. För licentiatexamen krävs kurser om totalt 50
högskolepoäng. Självvärderingen redogör för ett välorganiserat kursupplägg med fem obligatoriska
kurser, som lägger en robust och traditionellt bred grund inom pedagogik som utgångspunkt för de
specialiserade doktorandstudierna. Specialiseringen stöds i motsvarande mån av en lång rad valbara
kurser som möjliggör såväl bredd som djup i doktorandernas måluppfyllelse.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Den individuella studieplanen följs upp regelbundet och lärosätet har utvecklat ett webbaserat system
som stöd för den processen. I systemet finns doktorandernas individuella studieplaner, som
dokumenterar och följer upp planeringen av de aktiveter som ska säkra måluppfyllelsen.
Bedömargruppens granskning av ett antal individuella studieplaner bekräftar att systemet fyller denna
funktion.
Eftersom kurserna fungerar som en ryggrad i att säkerställa många av kunskapsmålens
måluppfyllelse är kursutvecklingen viktig för den systematiska uppföljningen. Självvärderingen
nämner flera processer som ska bidra till att utveckla kurserna, bland annat kursvärderingar. Det finns
exempel på att arbetet med kursvärderingar har lett till grundläggande ändringar i de obligatoriska
metodkursernas upplägg och genomförande, vilket visar på att uppföljningen fungerar.
Med anledning av att antalet doktorander minskat de senaste åren arbetar fakulteten med att
anpassa kursutbudet efter doktorandernas efterfrågan. Detta ser bedömargruppen som en rimlig
åtgärd för att använda resurserna effektivt. Några av de åtgärder som har vidtagits är periodisering
och indragning av vissa kurstyper.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Måluppfyllelsen för färdigheter och förmåga säkerställs främst genom arbetet med avhandlingen, men
också genom kurser och seminarier. Förutom obligatoriska kurser har doktoranderna möjlighet att
delta i ett antal valbara kurser, bland annat en kurs i akademiskt skrivande och en kurs i
grundläggande högskolepedagogik. Vidare anges att seminarier och konferenser ger doktoranderna
möjlighet att utveckla förmågorna att presentera sitt arbete muntligt och skriftligt, att diskutera
forskning och forskningsresultat samt att stödja andras lärande. Doktoranderna förväntas presentera
sitt arbete på såväl nationella som internationella konferenser. Självvärderingen behandlar dock inte
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doktorandernas förutsättningar för att bidra till samhällsutvecklingen, men det framkom i samband
med redogörelsen av handledarnas kompetens att många doktorandprojekt berör sådana frågor på
olika sätt.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen beskrivs hur doktorandernas avhandlingsarbete planeras och följs upp genom
planerings-, mitt- och slutseminarier. Detta fångar upp doktorandernas förmåga att planera och
genomföra sitt arbete, samt deras progression. Seminarierna är också tillfällen då doktoranderna får
träna sin förmåga att presentera och diskutera sin forskning. Planeringsseminariet ges som en
samlad konferens en gång per termin för att skapa en bred delaktighet på institutionen.
Självvärderingen understryker vikten av att institutionerna har stöd på plats för att hjälpa
doktoranderna att utveckla förmågan att hantera tidsramarna för arbetet. Ett sätt att hantera detta är
den rekommenderade studiegång som enligt självvärderingen tillämpas, med tydliga milstolpar som
gör det lättare för doktoranderna att planera och genomföra utbildningen inom den avsatta tiden.
Denna uppföljning, i kombination med den som beskrivs i andra avsnitt, gör att forskarutbildningens
arbete med uppföljning framstår som genomtänkt och ändamålsenligt.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
I självvärderingen beskrivs hur kurserna, seminarierna och avhandlingsarbetet utvecklar
doktorandernas värderingsförmåga, bland annat genom kurser som behandlar etiska aspekter och
som därmed ger träning i vetenskaplig redlighet. Från och med hösten 2018 införs en särskild kurs i
etik, och etikmoment ingår även i introduktionskursen samt i vissa metodkurser.
Vetenskaplig integritet är ett viktigt moment i så gott som alla kurser. Detta tränas genom kritiskt och
självständigt ställningstagande till egna och andras texter vid såväl seminarier som handledarsamtal.
Att aktivt delta i olika vetenskapliga sammanhang bidrar också till att utveckla förmågan att förstå
andras utgångspunkter samt att förstå vetenskapens möjligheter och begränsningar och roll i
samhället.
Utbildningen följs upp systematiskt för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Uppföljningens resultat omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling, och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Utvecklandet av en specifik kurs i etik är ett konkret exempel på att det sker en utveckling inom det
här specifika kunskapsområdet.
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Det elektroniska systemet med individuella studieplaner är ett viktigt verktyg för att följa upp
doktorandernas måluppfyllelse, och doktoranderna är involverade i att revidera den individuella
studieplanen. Vid intervjuerna framkom att handledarna arbetar aktivt med att förhålla sig till
måluppfyllelsen vid uppföljningarna, och att man i handledarkollegiet diskuterar hur man ska
tydliggöra målen för doktoranderna. Samtidigt framkom också att det för doktoranderna inte
upplevdes helt lätt att förhålla sig till målen, även om det uttrycktes att uppföljningen är ett tillfälle som
tvingar dem att tänka igenom vad de faktiskt lärt sig. Arbetet med att tydliggöra måluppfyllelsen är
således ett viktigt fortsatt utvecklingsområde.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna bedöms det samlade systemet för kvalitetssäkring av
måluppfyllelse vara tillfredsställande. I redogörelsen för de olika kunskapsformerna är det är i stort
sett samma moment i utbildningen som tas upp som exempel vilket visar att kunskapsformerna är tätt
sammanlänkade. I självvärderingen redogörs på tydligt sätt för kursdelen i utbildningen och hur denna
svarar mot examensmålen
I självvärderingen understryks vikten av att institutionerna har stöd på plats för att hjälpa
doktoranderna att utveckla förmågan att hantera tidsramarna i arbetet. Som gott exempel vill
bedömargruppen lyfta fram att man har upprättat en så kallad "rekommenderad studiegång" med
milstolpar för såväl de obligatoriska kurserna som för doktorand- och licentiatseminarierna. Detta är
ett bra redskap för att ge studenterna stöd i ett komplext system, till exempel för att hålla tidplanen.
Bedömargruppen vill även framhålla examinatorns roll i samband med uppföljningen av
doktorandernas måluppfyllelse - särskilt i samband med slutseminariet - som ett gott exempel.
Vid intervjuerna fick bedömargruppen en uppfattning om att det finns vissa skillnader mellan de olika
miljöerna, som kan innebära att till exempel uppföljning och återkoppling inte hanteras riktigt på
samma sätt. Om detta är fallet ser bedömargruppen det som eftersträvansvärt att institutionerna
arbetar för att motverka detta.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Lärosätet erbjuder karriärvägledning som omfattar arbete både inom och utom akademin, och
självvärderingen ger flera exempel på detta. Karriärrådgivningen sker bland annat i samband med de
årliga uppföljningarna av den individuella studieplanen och de terminsvisa planeringsseminarierna,
samt under introduktionskursen som informerar om högskolan som arbetsplats. Det finns även
särskilda seminarier som behandlar karriären efter examen.
Lärosätet anger att det är lätt att få anställning vid ett lärosäte efter avslutad utbildning, eftersom
antalet som utexamineras har minskat de senaste åren. Även skolhuvudmännen anges numera
utgöra en attraktiv arbetsplats för disputerade i pedagogik, inte minst genom lektorsanställningar.
Doktorandernas tidigare bakgrund och intresse spelar stor roll för vilken väg doktoranderna väljer
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efter utbildningen. Bedömargruppen ser därför utvecklingsmöjligheter i att inom karriärplaneringen
tydliggöra för alla doktorander vilka olika framtida karriärvägar som finns, oavsett doktorandernas
tidigare erfarenheter. Detta kan till exempel ske genom externa kontakter utanför universitetsmiljön.
Vid intervjuerna framkom att lärosätet ser att arbetslivsperspektivet är ett område som kan utvecklas,
och att kontakterna med till exempel myndigheter, företag, annan kommunal verksamhet och egna
företagare skulle kunna öka.
För att underlätta för icke svenskspråkiga doktorander att få anställning erbjuds de språkstöd och
kurs i svenska. Detta vill bedömargruppen lyfta som ett gott exempel.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I den elektroniska individuella studieplanen, som enligt självvärderingen följs upp varje år, finns ett
särskilt fält för att följa upp om karriärsamtal har ägt rum.
En alumnundersökning har nyligen genomförts, och den är tänkt att användas för vidare
utvecklingsarbete av utbildningen. Ett område som undersökningen ska hjälpa till att utveckla är hur
doktoranderna behöver förberedas för sin karriär, såväl inom som utanför akademin. Analysen av
utfallet är ännu inte klar.
Arbetslivsperspektivet inför kommande karriär med olika alternativ (inom och utom akademin, inom
och utom Sverige) är på agendan, men tydligare strukturer och rutiner behövs för att detta ska bli en
tydlig del i utbildningen. Bedömargruppen ser det som ett utvecklingsområde att stärka systematiken i
uppföljningen av alumnernas erfarenheter.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Doktorandernas möjligheter till formellt inflytande regleras av Doktorandreglerna, som gäller för hela
Göteborgs universitet. Av självvärderingen framgår att doktoranderna finns representerade i
exempelvis
· fakultetsstyrelsen
· institutionsråden
· beredningen för utbildning på forskarnivå
· doktorandråden
· tillfälliga arbetsgrupper som till exempel antagningsgrupper
Doktorandrepresentanter utses genom samverkan över ämnesgränserna, och val av ledamöter tas
upp inom doktorandråden. Självvärderingen framhåller att doktoranderna uppmuntras att åta sig
uppdrag. Uppdragen ersätts som institutionstjänstgöring, alltså studietid, för doktoranderna, och med
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arvode för samverkansdoktoranderna. Vid intervjuerna framkom att doktoranderna upplever att de har
god insyn i verksamheten, men det framkom också att det har varit svårt att bemanna alla positioner
med doktorandrepresentanter när antalet doktorander har minskat.
Doktorandernas möjligheter till informellt inflytande beskrivs bland annat genom att en doktorand
vanligen är sekreterare för den så kallade kollegieverksamheten, som är en öppen och utåtriktad
seminarieverksamhet där inbjudna gäster ofta deltar. Av självvärderingen framgår också att
doktorander engageras i att organisera och genomföra konferenser. Det är dock något oklart i vilken
utsträckning detta sker.
I självvärderingen beskrivs arbetsmiljöarbetet, inklusive dess psykosociala aspekter, som en livaktig
del av forskarutbildningsmiljön. Frågor som rör arbetsmiljö är en stående punkt till exempel vid de
årliga uppföljningssamtalen mellan doktoranderna och examinator. I den doktorandenkät som
genomfördes 2014 identifierades stress som ett problemområde, och det framkommer av
självvärderingen att man har vidtagit tydliga och konkreta åtgärder för att hantera detta. Åtgärderna
involverar såväl doktorander som ansvariga för forskarutbildningen. Exempel på åtgärder är att man
har bildat doktorandråd och handledarkollegier vid båda institutionerna, och att frågan om arbetsmiljö
och stress kommer att tas upp återkommande vid deras möten. Andra åtgärder är att se över
planeringen av institutionstjänstgöring, så att den tar hänsyn till doktorandernas övriga åtaganden.
Vidare får nyantagna doktorander en doktorandmentor som ska underlätta för dem att komma in i
verksamheten. Vid intervjuerna framkom också att det förs en diskussion om den akademiska
kulturen när det gäller exempelvis arbetstider och seminarier, och att handledarna är medvetna om
den psykosociala arbetsmiljön och problemen med stress. Detta är något som handledarna försöker
motverka och förebygga. Sammantaget framstår det som att arbetsmiljö är en fråga som tas på allvar,
och att doktoranderna får förutsättningar att delta i såväl problemformuleringar som åtgärder.
I självvärderingen konstateras att studierna är en större utmaning för samverkansdoktorander, som
ofta befinner sig på annan plats, än för övriga doktorander. Svårigheten ligger i att säkerställa en
regelbunden närvaro och medverkan i den kollegiala miljön vid fakulteten. Vidare skiljer sig
förutsättningarna för konferensdeltagande och internationella utbyten åt ekonomiskt mellan de två
institutionerna, vilket kan skapa skilda möjligheter att delta i internationella sammanhang.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Genom årliga uppföljningssamtal med doktorandexaminatorn följs utbildningen för de enskilda
doktoranderna upp. Samtidigt får doktorandexaminatorn en helhetsbild av forskarutbildningen vid
institutionen, av doktorandernas situation och av de samlade synpunkterna. Självvärderingen
beskriver också att kursutvärderingar genomförs i samband med kurser, och att dessa rapporteras i
beredningen för utbildning på forskarnivå där doktoranderna är väl representerade. Det som
behandlas i beredningen återkopplas sedan till studierektorer och kursledare. Självvärderingen ger
flera exempel på konkret förbättringsarbete som har genomförts utifrån bland annat doktorandernas
synpunkter. Exempel på detta är tydligare rutiner vid handledarbyte, införandet av ett
handledarkollegium samt kursutbudet i metodologi. Under intervjuerna nämndes även det pågående
arbetet med att se över rutinerna för att tillgodoräkna kurser.
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Det finns tydliga strukturer för var olika frågor ska behandlas, och det framstår som klart att
doktorandernas synpunkter tas till vara i såväl kvalitetssäkring som utveckling. Detta intryck
förstärktes vid intervjuerna.
Bedömargruppen vill som ett gott exempel lyfta det konkreta åtgärdsarbetet för att förebygga
ohälsosam stress.
Ett område som kan utvecklas är samverkansdoktorandernas möjlighet att delta i forskningsmiljön
under utbildningen.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Ansvaret för och arbetet med jämställdhet och likabehandling följer universitetets policy och
handlingsplan för jämställdhet och diskriminering. Vilka effekter arbetet ger långsiktigt har
bedömargruppen svårt att bedöma.
Majoriteten av doktoranderna är kvinnor, och enligt självvärderingen är könsfördelningen i
doktorandgruppen något som följs upp. En åtgärd som övervägs för att minska risken att kön och
etnicitet påverkar antagningsprocessens utfall är till exempel att ta bort namnen när ansökningarna
granskas. Enligt självvärderingens bilaga är hälften av de aktiva doktorandernas huvudhandledare
kvinnor (uppgiften gäller år 2016). Självvärderingen påpekar att förutom rent kvantitativa aspekter så
bör ett jämställdhetsperspektiv även beakta organisatoriska strukturer och normer. Faktorer som kan
bidra till att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningens utformning och genomförande är
exempelvis möjligheten att kombinera akademisk karriär med föräldraskap, transparens kring
antagnings- och anställningsvillkor och karriärvägar samt genusperspektiv i själva utbildningen. Som
exempel på det sistnämnda gavs kursen Gender perspective in education våren 2016. Även
introduktionskursen har inslag som behandlar frågor kring kön i akademin. Utifrån självvärderingen är
det dock inte helt klart vilket genomslag jämställdhetsperspektivet får i utbildningen. Vid intervjuerna
framstod det dock som om jämställdhetsperspektivet är integrerat på flera plan i verksamheten, men
möjligen var detta inte lika tydligt för alla grupper.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att det på universitetsövergripande nivå finns strukturer och riktlinjer som
även styr arbetet med uppföljning av ett integrerat jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen i
pedagogik. Ett konkret exempel på hur ansvariga för utbildningen avser att följa upp perspektivet är
planerna på att i pågående ansökningsomgång följa upp om andelen sökande och antagna skiljer sig
åt vad gäller kön. Beroende på utfallet kommer man att överväga, som nämnts ovan, att avidentifiera
kommande ansökningar. Det framgår dock inte hur fakulteten eller institutionerna systematiskt följer
upp jämställdhetsperspektivet med avseende på forskarutbildningen i pedagogik.
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Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
I självvärderingen redogörs för ett system med strukturer och processer som sammantaget ska säkra
att de olika delarna av forskarutbildningen i pedagogik systematiskt följs upp och utvecklas. Systemet
är väl beskrivet och bör ge förutsättningar för ett väl fungerande kvalitetsarbete. Bilden av ett väl
fungerande system bekräftades även vid intervjuerna. Det finns dock en svårighet i att bedöma hur
systemet fungerar i praktiken, men lärosätet har lyft ett antal exempel som talar för att så är fallet och
det har inte heller framkommit något som indikerar motsatsen.
En utmaning som fakulteten har är den samordning som krävs för att hantera att ämnet pedagogik
finns vid flera institutioner och forskningsmiljöer. Detta har betydelse för forskarutbildningsämnets
avgränsning och får konsekvenser för till exempel forskarutbildningsmiljön, doktorandernas likvärdiga
förutsättningar, utbildningens upplägg samt tillgång till handledare med relevant kompetens. Den
beskrivna strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling visar att fakulteten är medveten om
dessa utmaningar och strävar efter att hantera dem.
Arbetet med att följa upp måluppfyllelsen följer samma modell för samtliga kunskapsformer och
oavsett vilken institution doktoranderna tillhör. Modellen med en oberoende examinator, som
ansvarar för att uppföljningen sker enligt gällande riktlinjer, ger en tydlig struktur och möjlighet att
fånga upp avvikelser gällande tidsplan och måluppfyllelse. Till detta bidrar också den tydliga,
rekommenderade studiegången och det systematiska arbetet med de individuella studieplanerna.
Självvärderingen ger också exempel på att kursutvärderingar används systematiskt, och att detta har
lett till grundläggande förändringar i kursernas genomförande.
När det gäller arbetslivets perspektiv har lärosätet nyligen genomfört en alumnundersökning, och i
samband med den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen noteras huruvida
karriärvägledning ägt rum. I övrigt är det oklart hur uppföljningen av perspektivet sker, och i vilken
utsträckning det behandlas i det system man redogör för. Detta ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde.
Självvärderingen ger tillsammans med intervjuerna en god beskrivning av de strukturer som ska
tillgodose att doktorandernas perspektiv tas till vara, såsom de årliga uppföljande samtalen mellan
doktorander, handledare och doktorandexaminator. Det framstår tydligt att doktorandernas
synpunkter tas till vara i såväl kvalitetssäkring som utveckling, ett intryck som förstärktes vid
intervjuerna. De strukturer och den systematik som verkar tillämpas talar för att perspektivet är väl
tillgodosett.
Angående jämställdhetsperspektivet redogör lärosätet för hur man vidtar åtgärder för att hantera
eventuell könsobalans när det gäller rekrytering av doktorander, men bedömargruppen efterlyser en
tydligare systematik i hur uppföljningen av perspektivet sker och ser detta som ett utvecklingsområde.

35(319)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet har en nära anknytning till de väletablerade
forskningsmiljöerna, med många externt finansierade projekt som täcker viktiga delar av den
pedagogiska forskningen. Den bemannas dessutom av forskare som har stor tyngd inom ämnet och
gedigen handledarkompetens. Självvärderingen och intervjuerna ger intryck av en organisation som
fungerar bra, både ämnesmässigt och handledarmässigt, och som ger de forskarstuderande goda
möjligheter till en utbildning på hög internationell nivå. Den omfattande miljön, med flera institutioner
med forskarutbildningsämnet pedagogik och andra närliggande ämnen, har sina fördelar i fråga om
att erbjuda bredd och djup. Organisationen innebär dock även utmaningar i form av behov av extra
samordnande organ och arbete för likvärdiga förutsättningar för doktoranderna.
Måluppfyllelsen för de olika kunskapsformerna säkerställs genom en välstrukturerad utbildning med
obligatoriska kurser, som i sin målbeskrivning ser ut att ge en robust grund för de specialiserade
doktorandstudierna. De individuella studieplanerna används aktivt i arbetet med doktorandernas
progression och måluppfyllelse, och övergången till elektroniska individuella studieplaner har bidragit
till att planerna används mer aktivt. Doktorandernas synpunkter beaktas i kursutvecklingen.
Lärosätet erbjuder karriärvägledning som omfattar arbete såväl inom som utom akademin, och
självvärderingen ger flera exempel på detta. Karriärrådgivningen sker bland annat i samband med de
årliga uppföljningarna av den individuella studieplanen och de terminsvisa planeringsseminarierna,
samt vid introduktionskursen som ger information om högskolan som arbetsplats. Det finns även
särskilda seminarier som behandlar karriären efter examen. Bedömargruppen anser att det finns en
potential att utveckla arbetslivsperspektivet, till exempel via ökade externa kontakter.
Doktoranderna är representerade i såväl formella organ som i olika kollegiala grupperingar, och
involveras på så sätt aktivt i utvecklingen av utbildningen. Arbetsmiljöfrågor, särskilt psykosociala
aspekter, står på agendan och det bedrivs ett arbete för att motverka ohälsosam stress och skapa en
inkluderande akademisk kultur. En utmaning finns i att i ännu större omfattning inkludera
samverkansdoktorander i den vardagliga miljön och att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga
doktorander inom forskarutbildningen i pedagogik.
Fakulteten redovisar planerade åtgärder för att minska risken att kön och etnicitet påverkar utfallet av
antagningsprocessen. I självvärderingen redogörs också för hur jämställdhetsperspektivet kommer in
i olika delar av utbildningens planering och genomförande. Sammantaget framstår det som om
jämställdshetsperspektivet beaktas, men den önskade integreringen är inte lika tydlig för alla grupper.
I självvärderingen redogörs för ett system med strukturer och processer som sammantaget ska säkra
att de olika delarna av forskarutbildningen i pedagogik systematiskt följs upp och utvecklas. Systemet
är väl beskrivet och bör ge förutsättningar för ett väl fungerande kvalitetsarbete. Den individuella
studieplanen används nu mer aktivt bland annat för att den blivit lättillgängligare i elektronisk form, för
att det nu finns en tydligare koppling till examensmålen och för att man har integrerat möjligheten att
följa upp handledning och karriärrådgivning. Den oberoende examinatorns roll i uppföljningen bidrar
till att hålla samman utbildningen och till att det sker en återkoppling till olika instanser inom
utbildningen. I självvärderingen beskrivs olika processer och redskap som vid genomförandet ska
säkerställa uppföljning, åtgärder och återkoppling.
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Högskolan Väst
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Högskolan Väst

Pedagogik med inriktning mot
arbetsintegrerat lärande - licentiat- och

A-2016-10-4076

doktorsexamen
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat.
Vid Högskolan Väst finns forskarutbildningsområdet arbetsintegrerat lärande, och i relation till det
finns två forskarutbildningsämnen med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: pedagogik och
informatik. I det här yttrandet är det forskarutbildningsämnet pedagogik med inriktning mot
arbetsintegrerat lärande som utvärderas.
I den allmänna studieplanen beskrivs forskarutbildningsämnet som studier av lärande, påverkan,
undervisning, utbildning och socialisation. Dessa aspekter studeras ur ett individuellt, ett relationellt
och ett strukturellt perspektiv. Forskarutbildningsämnet får en tydlig avgränsning genom att fokusera
problemställningar av pedagogisk karaktär som kan kopplas samman med arbetslivet.
Forskningsproblemen berör på olika sätt lärprocesser, lärprocessers villkor och lärandets innehåll och
konsekvenser. Självvärderingen beskriver ämnet i termer av växelverkan mellan utbildningssituerat
lärande och lärande förlagt till arbete och arbetsliv. I beskrivningen av forskarutbildningsämnet lyfter
man också fram mötet mellan teori och praktik som en arena där lärande, kunskap och erfarenheter
produceras. I relation till pedagogikämnet i stort framhävs arbetsintegrerat lärande som ett
delområde. Genom avgränsningen till arbetslivsrelaterade pedagogiska frågeställningar som ett
delområde inom pedagogikämnet framstår ämnet ha ett relevant och välavgränsat djup. Bredden
finns genom att ämnet förhåller sig till generella pedagogiska teorier om lärande samt om lärandets
villkor och konsekvenser. De forskningstillämpningar som lyfts fram är orienterade mot arbete och
yrkesliv, samt mot utbildningar som på olika sätt berör professionellas kunskaper och
kompetensutveckling. Självvärderingen beskriver hur ämnet är förankrat i relation till såväl nationell
som internationell forskning. Publikationslistan ger också en representativ bild av
forskarutbildningsämnets avgränsningar och koppling till pedagogikämnet i stort.
Ämnet är alltså väl avgränsat och definierat med avseende på bredd och djup, och relationen mellan
forskarutbildningsämnet och forskningsområdet arbetsintegrerat lärande framstår som tydlig.
Självvärderingen presenterar den metodologiska bredden, som framför allt riktas mot praktiknära
studier. Självvärderingen beskriver också forskarutbildningens närhet till det omgivande samhället
och arbetslivet. Detta tydliggör både ämnets vetenskapliga förankring och kopplingen till beprövad
erfarenhet. Det sistnämnda framstår tydligt genom den nära relationen till internationellt väletablerade
forskningsområden som "workplace studies" och "workplace learning".
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
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Av självvärderingen och dess bilagor framgår det att elva doktorander är inskrivna vid
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Bland institutionens
anställda lärare finns sjutton behöriga huvudhandledare med minst docentkompetens i ämnet
pedagogik, varav åtta är professorer (280 procents tjänst) och nio är docenter (780 procents tjänst).
Huvudhandledarskapet är fördelat på nio personer och av dessa är fyra (tre från vårterminen 2017)
anställda vid institutionen i en mycket begränsad utsträckning (5-15 procent). Att flera av handledarna
inte är fast anställda eller tjänstgör vid lärosätet i någon större omfattning gör forskningsmiljön sårbar.
Bedömargruppen ser det som angeläget att arbeta för att i högre grad ha handledarna verksamma
vid lärosätet. Enligt självvärderingen finns det även 16 disputerade lärare, varav flera har
docentkompetens i annat ämne, som kan tjänstgöra som biträdande handledare vid
forskarutbildningen. Vidare anger självvärderingen att högskolan är villig att ordna med andra
handledare utanför lärosätet om sådant behov uppstår. Parallellt på institutionen finns en
forskarutbildning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som i dagsläget omfattar
elva doktorander. Handledarkollegiet vid institutionen ansvarar för handledning av båda
forskarutbildningarna, det vill säga totalt 22 doktorander. Samtliga handledare har antingen
genomgått utbildning för handledning på forskarnivå eller har bedömts besitta motsvarande
kompetens. Av självvärderingen framgår också att rekrytering av ytterligare professorer pågår, samt
att flera pedagogiklektorer är nära docentkompetens. Sedan ett par år tillbaka anordnar lärosätet
kurser i forskarhandledning i samarbete med andra högskolor i regionen. Vid intervjuerna framkom att
situationen med handledare som har sin huvudsakliga tjänst vid annat lärosäte har förändrats sedan
självvärderingen skrevs, och idag är andelen seniora forskare som finns på plats högre.
Bedömargruppen ser därmed att institutionen har tillgång till handledare i en omfattning som svarar
mot forskarutbildningens behov.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Högskolan har enligt självvärderingen ett utvecklat system för att säkerställa att det finns tillräcklig
kompetens, och för att kompetensutveckling kan ske på ett systematiskt sätt. Självvärderingen
uppger att åtgärderna hittills resulterat i en professorsanställning samt i pågående rekrytering av en
professor och en docentmeriterad forskare. Kompetensen säkerställs vidare bland annat genom
kravet att huvudhandledaren ska vara senior, det vill säga minst docent. För att säkerställa
kompetensutveckling erbjuds bland annat handledarutbildning varje år. Av självvärderingen framgår
att varje anställd lärare har 20 procent kompetensutvecklingstid, som framför allt ska användas till
forskning. I flera fall har docentmeritering prioriterats genom att man har säkerställt ytterligare tid för
forskning i tjänst eller genom samverkansforskning. Professorer har dessutom 20 procent extra tid för
att bland annat fungera som mentorer och stödja andras forskning. Enligt intervjuerna kan denna tid
också användas för att till exempel skriva ansökningar. I professorernas uppdrag ingår alltså att bidra
till andras kompetensutveckling. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel. Flera av
handledarna är, som framgått ovan, också knutna till andra lärosäten. Detta kan ses som ett inflöde
av kompetens utifrån, vilket har potential att ytterligare stärka handledarkollegiet. Samtidigt kan detta
utmana lärosätets egna forskningsmiljö. Sammantaget bedöms högskolan arbeta systematiskt för att
hålla hög kompetens på handledarna och på övriga lärare i forskarutbildningen. Av självvärderingen
framgår dessutom att lärosätet via långsiktiga kompetensförsörjningsplaner ser över det framtida
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behovet av ytterligare kompetens. Sammantaget bedöms det finnas ett välutvecklat system för att
följa upp handledarnas och lärarnas kompetenser.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
De samlade forskningsresurserna vid lärosätet kanaliseras i huvudsak till tre forskningsmiljöer:
lärande i och för det nya arbetslivet), barn- och ungdomsvetenskap samt produktionsteknik Väst.
Forskningsmiljöerna beskrivs i självvärderingen som vitala, och speciellt forskningsmiljön lärande i
och för det nya arbetslivet utgör en central grund för den aktuella forskarutbildningen. Barn- och
ungdomsvetenskap beskrivs också som betydelsefull för doktoranderna inom arbetsintegrerat
lärande. Produktionsteknik beskrivs inte närmare i relation till den utvärderade utbildningen, och
framstår därmed som mer perifer. Inom lärande i och för det nya arbetslivet hålls cirka 10-15
seminarier per år. Nätverket Vilär är ett centralt nationellt nätverk för deltagarna i lärande i och för det
nya arbetslivet. Nätverket anordnar en konferens varje år. Av de individuella studieplanerna framgår
att flera av doktoranderna deltagit i Vilär-konferenser. Internationellt är WACE (World organization for
advancing cooperative and work-integrated education) ett nätverk för arbetsintegrerat lärande i högre
utbildning. Såväl lärande i och för det nya arbetslivet som barn- och ungdomsvetenskap ingår också i
nationella och internationella nätverk, där doktoranderna får möjlighet att knyta kontakter och
presentera sin forskning relaterat till avhandlingsarbetet. Detta kompletterar forskarutbildningsmiljön
vad gäller ämnesbredd och spets. Doktoranderna får också ekonomiskt stöd för konferensresor (25
000 kronor, som kan kompletteras med bidrag från respektive miljö och stipendier), vilket gör det
möjligt att delta i konferenser och därmed även att etablera nationella och internationella kontakter.
Självvärderingens publikationslista och översikten över seniora forskare, handledare och övrig
personal visar att det vid lärosätet bedrivs forskning i tillräcklig omfattning för forskarutbildningen, och
att forskningen är relevant i sammanhanget. Publikationslistan visar vidare att de listade handledarna
har en med några undantag jämn publicering sett till refereegranskade artiklar, även om publiceringen
inte är speciellt omfattande. Av självvärderingen framgår att varje anställd lärare har 20 procent
kompetensutvecklingstid, som framför allt ska användas till forskning. I flera fall har meriteringen till
docent prioriterats genom ytterligare tid för forskning i tjänst, eller genom samverkansforskning.
Självvärderingen anger även att varje forskaranställd får tillgång till medel för konferenser och
liknande aktiviteter. Dock väcker forskningstiden frågor, eftersom seniora forskare endast har 20
procent av tjänsten för egen forskning om man bortser från de 20 procent extra som professorerna
har för att främja bland annat andras meritering. Detta kan eventuellt vara en anledning till den
överlag något blygsamma produktionen av internationella publikationer. Här ser bedömargruppen ett
viktigt utvecklingsområde.
Handledargruppen omfattar fjorton kvinnor och två män i åldersspannet 45-71 år. Medelåldern är
alltså 57 år, vilket på sikt kräver en föryngring av kollegiet. I handledarkåren finns olika akademiska
discipliner representerade, vilket med fördel kan utnyttjas för att introducera och stärka
tvärvetenskapliga perspektiv i forskarutbildningen och därmed ytterligare knyta an till etablerade
forskningsfält som exempelvis workplace studies. Självvärderingen beskriver lärosätets interna och
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externa samverkan, vilket också måste räknas in i den aktiva forskarutbildningsmiljön.
Bedömargruppen ser det också som en styrka att doktoranderna kan ha handledare från andra
lärosäten. Forskarutbildningsämnet är till sin karaktär i högsta grad beroende av samverkan med det
omgivande, offentliga samhället. Denna samverkan beskrivs i självvärderingen som välutvecklad. En
del av finansieringen av doktorander är också beroende av denna typ av samverkan. Högskolan har
dessutom som målsättning att utöka samverkan med det privata näringslivet. Självvärderingen lyfter
dock att det finns en risk med en mycket tät extern samverkan, eftersom doktoranderna då kan få
svårt att självständigt formulera sina projekt. Här vilar ett stort ansvar på handledarkollegiet.
Bedömargruppen uppfattar dock att lärosätet medvetet arbetar för att motverka svårförenliga
förväntningar från uppdragsgivare och utbildning. Ett exempel på detta är att handledare och
projektledare tydliggör forskarutbildningens krav på doktoranden redan under de initiala kontakterna
med samverkanspartner.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Självvärderingen redogör för lärosätets systematiska arbete med kvalitetssäkring, vilket bland annat
omfattar medarbetarutvärderingar och inrättande av formella riktlinjer för forskarutbildningen. Man
pekar också på vissa fördelar med en relativt liten organisation, vilket verkar ha gett resultat i
åtgärdsarbetet. Av självvärderingen framgår att lärosätet genomför schemalagda utvärderingar som
en del av sitt kvalitetssystem. Där ingår utvärdering av antagningssystemet, av forskningsmiljön och
av olika stödsystem. De senaste utvärderingarna visar att såväl antagningssystemet som
forskningsmiljön fungerar väl. Uppföljningen av forskarutbildningsmiljön bedöms som tillräckligt
systematisk och av tillräcklig omfattning. Det går också att utläsa i självvärderingen att högskolan
använder uppföljningarnas resultat för att utveckla verksamheten.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Av den allmänna studieplanen och självvärderingen framstår forskarutbildningsämnet pedagogik med
inriktning mot arbetsintegrerat lärande som väl avgränsat med avseende på bredd och djup. Detta
gäller också kopplingen till beprövad erfarenhet, som stärks genom omfattande samverkan i
avhandlingsstudierna. Även förankringen till vetenskaplig forskning framstår som stabil, framför allt
utifrån att de seniora forskarna deltar i väletablerade vetenskapliga fält både nationellt och
internationellt. Den sammanvägda bedömningen är vidare att antalet handledare och lärare och deras
sammantagna kompetens verkar stå i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Samtliga handledare har genomgått handledarutbildning, och det finns incitament för att ge
handledare och lärare möjlighet att följa olika forskningsströmningar och vidareutveckla kompetens
inom det egna ämnesområdet. Möjligen är internfinansieringen av forskning för docenter och
professorer något underdimensionerad, vilket bedömargruppen ser som ett viktigt utvecklingsområde.
Lärosätet visar på medvetenhet om komplexiteten i att genomföra forskarstudier i nära samverkan
med externa finansiärer, bland annat genom att man motverkar svårförenliga förväntningar från
uppdragsgivare och utbildning. Handledare och projektledare tydliggör de krav som
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forskarutbildningen ställer på doktoranden redan under de första kontakterna med
samverkanspartnern.
Det kvalitetsdrivande arbetet i forskningsmiljön och vid lärosätet som helhet verkar enligt
självvärderingen målmedvetet och tycks fungera väl, mycket tack vare de korta beslutsvägar som
präglar en relativt liten organisation. Trots vissa utpekade utvecklingsområden blir den sammantagna
bedömningen att inom aspektområdet miljö, resurser och område är förutsättningarna goda för att
bedriva forskarutbildning av hög kvalitet i ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat
lärande.
För aspekterna personal och forskningsmiljö ser bedömargruppen utvecklingsmöjligheter beträffande
de seniora forskarnas forskningstid. Vidare ser bedömargruppen att det är viktigt att följa upp
handledarnas tjänstgöringsgrad. Av intervjuerna framkom att denna situation har förändrats positivt
sedan tidpunkten för självvärderingen.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet med professorernas extra tilldelade tid för att
stödja andras kompetensutveckling.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Av självvärderingen framgår att doktoranderna har goda förutsättningar att nå bred kunskap och
förståelse inom forskarutbildningsämnet genom utbildningens olika inslag.
Enligt den allmänna studieplanen omfattar forskarutbildningens kursdel 90 högskolepoäng. I
kursdelen ingår ett kursblock om 60 högskolepoäng som innehåller åtta (sex för licentiatexamen)
delkurser med teman riktade mot olika examensmål. Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria
kurser som är relevanta för avhandlingsarbetet. Självvärderingen beskriver utförligt de obligatoriska
kursernas innehåll, organisation samt arbets- och examinationsformer, vilket på ett tydligt sätt visar
hur kursinnehåll och genomförande möjliggör lärprocesser och måluppfyllelse. Kurserna erbjuder
också en teoretisk och metodologisk bredd som är relevant för utbildningen. Kursutbudet bedöms
innehålla vetenskaplig metod inom forskarutbildningsämnet i tillräcklig omfattning. Kursernas innehåll,
upplägg och examinationsformer är varierade. Vidare innehåller flera av kurserna litteratursökning
och granskning av aktuell forskningslitteratur inom ämnet. Sammantaget bidrar kurserna därmed till
en bred kunskap och förståelse för vetenskaplig metod. Kursernas inbördes ordning presenteras
tydligt i såväl den allmänna studieplanen som i självvärderingen. Doktoranderna förväntas också
delta aktivt i 16 högre seminarier inom ramen för kursen metodologiska ansatser och arbetsintegrerat
lärande, samt lägga fram egna texter och kommentera sina doktorandkollegors arbeten. I de
kompletterande intervjuerna framkom att seminarieverksamheten under den senare tiden blivit
betydligt mer aktiv när det gäller forskarnas och doktorandernas deltagande.
Doktoranderna erbjuds också möjligheter att läsa vissa kurser vid andra lärosäten, vilket sannolikt gör
det möjligt att bredda deras kunskap och förståelse av forskarutbildningsämnet. Vidare deltar
forskarstuderande med olika ämnesbakgrund i kurser och seminarier, vilket också kan bidra med
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ökad metodologisk och teoretisk bredd. Forskningsmiljön erbjuder dessutom doktoranderna olika
former av intern samverkan med seminarier, konferenser och nätverk. Doktoranderna har goda
möjligheter att diskutera och argumentera för olika metoder och perspektiv.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktorander ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att lärosätet arbetar för att säkerställa ett kursutbud av kvalitet genom att
låta doktoranderna utvärdera kurser. Doktoranderna för också dialog, under pågående kurs, med
lärarna om vad som skulle kunna förbättras. Självvärderingen visar också att förändringar i kurser har
genomförts utifrån doktorandernas önskemål, samt att de obligatoriska kurserna för närvarande är
föremål för översyn.
Enligt självvärderingen arbetar lärosätet aktivt för att skapa förutsättningar för doktoranderna att
uppnå progression. Ett viktigt planeringsverktyg är den individuella studieplanen som upprättas,
revideras och fastställs varje år. Där planerar, dokumenterar och följer man upp den
forskarstuderandes progression i utbildningen, och säkerställer även att doktoranderna följer
forskningsprojektets angivna tidsramar. Den individuella studieplanen innehåller tillägget målmatris,
där forskarutbildningens samtliga aktiviteter, som kurser, konferensdeltagande, seminarieverksamhet
och publiceringserfarenheter, relateras till de nationella målen. Den ska även fungera som ett
hjälpmedel för doktorander och handledare att gemensamt bedöma progression och strategier för
fortsatt utveckling. Alltså skapar den individuella studieplanen förutsättningar för att säkra såväl
progression som koppling mellan lärandeaktiviteter och examensmål. Vidare gör planen gällande att
huvudhandledaren, tillsammans med övriga handledare, ansvarar för att överblicka doktorandens
övergripande progression i avhandlingsarbetet. Detta sker dels genom handledning, dels genom
kontinuerliga uppföljningssamtal mellan handledare och doktorand. De individuella studieplanerna
antyder också att doktorander och handledare har regelbundna handledningsmöten, oftast flera
gånger per månad. Detta kompletteras vid behov med informella handledningsmöten, e-post eller
telefonsamtal.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Självvärderingen visar att lärosätet följer en idag vedertagen struktur som omfattar tilldelning av
handledare, processeminarier och kurser som sammantaget bedöms ge tillräckliga förutsättningar för
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att doktoranderna ska utveckla förmåga att planera och metodiskt genomföra forskningsarbeten inom
givna tidsramar. I tre av de obligatoriska kurserna finns kursmål som kan relateras till detta.
Kursmålen handlar också om att kunna självständigt analysera och diskutera vetenskapligt material
både generellt och i utformningen av en plan för det egna forskningsprojektet. Enligt självvärderingen
säkerställs doktorandernas förmåga att planera och utföra vetenskapligt arbete inom utsatt tid främst
genom kursarbete, handledning och genom att samverka med partner utanför akademin.
I självvärderingen går det att utläsa att doktoranderna förväntas delta i nationella och internationella
sammanhang. Doktoranderna får även ekonomiska resurser för att delta i till exempel konferenser.
Detta gör det möjligt för doktoranderna att utöver kursverksamheten och interna seminarier utveckla
förmågan att muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Av de individuella
studieplanerna framgår att en del av doktoranderna har deltagit i flera konferenser både inom Sverige
och utomlands. Graden av deltagande varierar dock, och några doktorander har i princip enbart
deltagit i nationella konferenser eller seminarier. Vid de uppföljande intervjuerna framstod detta inte
längre som ett problem - alla ska nu ha deltagit i minst en internationell konferens. Bedömargruppen
ser det som ett viktigt utvecklingsområde att tydliggöra detta till exempel genom skrivningar i den
allmänna studieplanen, så att lärosätet kan säkerställa att alla doktorander framöver är aktiva i
internationella konferenser. Målsättningen att i tal och skrift kunna presentera och diskutera
forskningsresultat knyts enligt självvärderingen även till vissa kurser och specifika kursmål. Den
valfria kursen vetenskapligt skrivande och vetenskaplig publicering spelar en central roll i
doktorandernas utveckling av skrivfärdigheter. Fortlöpande handledning och dialog med
tidskriftsredaktörer och granskare nämns också som viktiga källor till återkoppling på doktorandernas
färdighet och förmåga att redovisa forskningsarbete. Återkoppling på doktorandernas skrivande ges
också genom progressionsseminarier, som beskrivs i den allmänna studieplanen.
Hela forskningsprofilen är inriktad mot att doktoranderna efter utbildningen ska kunna bidra till
samhällets utveckling och stödja andras lärande. Dessutom erbjuds alla forskarstuderande möjlighet
att ägna sig åt institutionstjänstgöring, framför allt genom undervisning och handledning av bland
annat examensarbeten på grundutbildningsnivå. Sådana arbetsuppgifter tränar också den
forskarstuderandes förmåga att stödja andras lärande. Det finns även kursmål i olika kurser som
riktas mot denna typ av förmågor och färdigheter. Exempel på sådana kursmål är "att kritiskt och
självständigt diskutera arbete och dess betydelse för organisering av människor och mänskliga
verksamheter", och "att i skrift formulera en problemställning med bäring på perspektiv på arbete
inom ekonomiska, politiska och/eller kulturella arenor".
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att lärosätet anordnar tre progressionsseminarier (planerings-, mitt- och
slutseminarium) i syfte att säkerställa att doktoranderna får möjlighet till en god start och vidare stöd i
avhandlingsarbetet. Man anordnar också en slutgiltig kvalitetskontroll där samtliga medlemmar i
ämnesrådet läser avhandlingsmanuset. De doktorander som studerar mot licentiatexamen deltar i
planeringsseminarium samt slutseminarium. Bedömnings- och återkopplingsformerna beskrivs tydligt
i självvärderingen, och det anges klart hur denna seminariestruktur syftar till att säkra doktorandernas
progression och den vetenskapliga kvaliteten i avhandlingsarbetet. Det finns också
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kvalitetssäkringssystem för att upptäcka om doktoranderna riskerar att inte nå målen, och då upprätta
en åtgärdsplan.
Den allmänna studieplanen anger också att huvudhandledaren tillsammans med övriga handledare
ansvarar för att överblicka doktorandernas övergripande progression i avhandlingsarbetet. Detta sker
dels genom handledning, dels genom kontinuerliga uppföljningssamtal mellan handledare och
doktorand. Av de individuella studieplanerna kan utläsas att doktorander och handledare har
regelbundna handledningsmöten. Som tillägg till den individuella studieplanen finns den tidigare
nämnda målmatrisen, som relaterar utbildningens samtliga aktiviteter till de nationella målen för
forskarutbildning. Arbetet med den individuella studieplanen och matrisen beskrivs i självvärderingen
som ett sätt att systematiskt kontrollera att alla aspekter av utbildningen genomförs, och som ett sätt
att följa doktoranderna genom utbildningen.
Av självvärderingen framgår vidare att den samverkan med uppdragsgivare som är central för
forskarutbildningen också ger träning i planering och tidsanpassning. Doktoranderna tränas i att
presentera sin forskning genom paper-presentationer på konferenser, samt genom de obligatoriska
progressionsseminarierna. Vidare tränas doktorandernas förmåga att presentera sina resultat i
kursen lärande, kunskap och IKT, där ett examinationsmoment är att producera en vetenskaplig
presentation i form av exempelvis ett paper eller en vetenskaplig poster. Bedömargruppen ser
systemet för uppföljning av doktorandernas internationella deltagande i till exempel konferenser som
ett utvecklingsområde. Det framkommer att en viktig del i utbildningen är att utveckla medvetenhet om
samverkanspartnernas del i kunskapsutvecklingen, och att kunna ta vara på dessa.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens/konstens möjligheter
och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Enligt självvärderingen arbetar lärosätet aktivt för att säkerställa att doktoranden vid avslutad
forskarutbildning når intellektuell självständighet, förmåga att visa vetenskaplig redlighet och förmåga
att genomföra forskningsetiska bedömningar. Doktorandens intellektuella självständighet tränas och
prövas under progressionsseminarierna och genom konferensmedverkan, samt vid olika moment
inom de obligatoriska kurserna och lärosätets seminarieverksamhet.
Självvärderingen lyfter fram vissa aspekter av forskningsetik. Med tanke på att samtliga doktorander
arbetar med empiriska delar, såsom observationer och videoupptagning, som berör människor i
arbete anger man att lärosätet ser det som avgörande att doktoranderna diskuterar forskningsetiska
frågeställningar. Lärosätet synliggör och problematiserar frågan om etik, och påpekar att det finns
etiska utmaningar förknippade med att till exempel externa finansiärer vill vara synliga samtidigt som
deltagare på såväl individ- som arbetsplatsnivå kan behöva skyddas genom anonymisering. I övrigt
anger självvärderingen att kurser behandlar formalia kring forskningsetik, exempelvis ansökan om
etikprövning. Vidare förekommer etikprövning vid behov. Det framgår dock inte av självvärderingen
hur processen ser ut vid beslut om etikprövning, eller vem som involveras i att fatta beslutet. Detta ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde. Lärosätet presenterar i självvärderingen en tämligen
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snäv syn på frågor kring forskningsetik och vetenskaplig redlighet, genom att i huvudsak begränsa
detta till doktorandernas empiriska arbete och då med frågor om personuppgiftshantering och etiska
prövningar. Några av kurserna innehåller forskningsetiska inslag och där finns även kursmål som
antyder en något vidare förståelse. Ett exempel på detta är kursmålet "att värdera och bedöma etiska
konsekvenser av metodval vid generering och analys av data". I kursen pedagogikens
forskningsmetoder anges att forskningsetiska frågor tas upp "ur både redlighets- och
personskyddsperspektiv". Av detta kan möjligen utläsas en något vidare syn på forskningsetik, men
innebörden klargörs inte närmare. Detta ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, även efter
de kompletterande intervjuerna.
Självvärderingen anger att doktoranderna tränas i vetenskaplig redlighet bland annat under kursen
introduktion till studier på forskarnivå, samt i kursen metodologiska ansatser och arbetsintegrerat
lärande som löper genom hela forskarutbildningen. Vetenskaplig redlighet säkerställs också av de
undervisande lärare som har insyn i avhandlingsarbetena. Vidare preciserar kursmålen i de
obligatoriska kurserna att doktoranderna får möjlighet att nå insikt i vetenskapens möjligheter och
begränsningar, i vetenskapens roll i samhället och i människors ansvar för hur vetenskapen används.
Detta diskuteras och tränas genom exempelvis undervisning och examination, seminarieverksamhet
och populärvetenskaplig presentation. Även de olika processeminarierna och övriga
examinationsformer beskrivs utveckla doktorandernas självständighet. Handledarna förväntas också
allt eftersom övergå till en mer granskande roll. Hur detta sker eller följs upp anges inte.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att doktoranderna tillsammans med handledarna följer upp progression
och måluppfyllelse. Detta sker dels genom handledning, dels genom kontinuerliga uppföljningssamtal
mellan handledare och doktorand samt genom de individuella studieplanerna. Av de bifogade
individuella studieplanerna framstår det som om doktorander och handledare har regelbundna
handledningsmöten. Även de olika seminarierna fungerar som uppföljningstillfällen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Den sammanvägda bedömningen baserat på självvärderingen, den allmänna studieplanen, de
individuella studieplanerna och intervjuerna är att utbildningen genom utformning, genomförande och
examination säkerställer måluppfyllelsen i relation till de olika kunskapsformerna. Det omfattande
kursutbudet är ett viktigt inslag i att säkerställa måluppfyllelse, speciellt för aspekten kunskap och
förståelse. Doktoranderna tränas i att diskutera och kritiskt granska vetenskaplig metod tillsammans
med övriga doktorander och handledare i kurs- och seminarieverksamheten. Språkliga färdigheter
tränas genom skriftliga kursuppgifter där lärare ger muntlig och skriftlig återkoppling för att stödja
utvecklingen.
Doktoranderna tränas också i att bidra till samhällets utveckling genom att de tillsammans med andra
forskare och samverkanspartner utvecklar arbetsformer som ger ny kunskap utifrån gemensamma
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intressen. Dessutom får de forskarstuderande också möjlighet att stödja andras lärande genom den
undervisning och handledning de bedriver inom ramen för institutionstjänstgöringen. Vidare är
möjligheterna att samverka med det omgivande samhället goda, främst genom att många
avhandlingsprojekt utvecklas och genomförs i samverkan med externa uppdragsgivare.
Vetenskaplig redlighet diskuteras och tränas under kurser, och säkerställs av undervisande lärare
med insyn i respektive avhandlingsarbete. Eftersom samtliga doktorander arbetar med empiriska
delar som berör människor i arbete är det dock viktigt att tydligt beskriva processen för att besluta om
etikprövning, och vem som involveras i beslutet. Detta är i nuläget ett utvecklingsområde enligt
bedömargruppen. Vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur vetenskapen används diskuteras och tränas på olika sätt genom undervisning,
examination, seminarieverksamhet och populärvetenskapliga presentationer.
Vidare är bedömningen att lärosätet arbetar för att skapa förutsättningar för doktoranderna att
genomföra forskarutbildningen inom planerad tid. Detta sker bland annat genom
progressionsseminarier och genom regelbunden handledning, där den individuella studieplanen med
tillhörande målmatris utgör viktiga verktyg för uppföljning och planering. Inriktningen mot
arbetsintegrerat lärande kännetecknas av samverkan med externa uppdragsgivare, vilket kräver att
doktoranderna tränas i planering och tidsanpassning.
Lärosätet bedöms ha ett utvecklat system för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna når målen kunskap och förståelse, färdighet
och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Utöver kursvärderingar och samtal har
lärosätet en måluppfyllelsematris kopplad till den individuella studieplanen. Matrisen utgår från de
nationella målen och tar även upp andra aktiviteter än de mål som kurserna förväntas realisera,
såsom konferensdeltagande, seminarier och publiceringserfarenhet. Matrisen används som ett
uppföljningsredskap för både doktorander och handledare, men också för att granska kursutbudet.
Även systemet för att säkerställa studieprogressionen bedöms vara tillfredsställande. De mest
centrala delarna i detta, utöver den fortlöpande handledningen, är progressionsseminarierna.
Åtminstone vid slutseminariet anlitas en extern examinator. De seniora medlemmarna i ämnesrådet
gör en avslutande kontrolläsning av avhandlingen. Det finns också ett kvalitetssäkringssystem för att
upptäcka avvikelser och upprätta en åtgärdsplan i de fall där en doktorand riskerar att inte nå målen,
vilket enligt självvärderingen ännu inte har inträffat.
Vad gäller aspekten värderingsförmåga och förhållningssätt ser bedömargruppen rutiner för
bedömning om etikprövning som ett önskvärt utvecklingsområde. Ett annat utvecklingsområde är hur
man säkerställer att doktoranderna får en vidare förståelse av forskningsetiska frågor.
Vidare framstår högskolans betoning av konferensdeltagande som ett gott exempel på hur kurserna
kan kompletteras i arbetet med att säkerställa doktorandernas kunskapsutveckling. Bedömargruppen
ser det som ett utvecklingsområde att säkerställa att alla doktorander medverkar i internationella
konferenser.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta högskolans målmatris som ett gott exempel. Målmatrisen är en
bilaga till den individuella studieplanen och bidrar till att den individuella studieplanen kan fungera
som ett levande dokument. Målmatrisen framstår som välutvecklad.
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Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Utbildningen bygger på samverkan med externa samarbetspartner, vilket bedöms leda till att
doktoranderna kontinuerligt tränas i att bidra till samhällets utveckling och att stödja andras lärande.
Samtidigt förbereds de för ett föränderligt arbetsliv.
Av självvärderingen framgår att doktoranderna får möjlighet att ägna sig åt institutionstjänstgöring,
företrädesvis i form av undervisning och handledning av bland annat examensarbeten på grundnivå.
Man beskriver att arbetsuppgifterna inom ramen för institutionstjänstgöringen tränar doktorandernas
förmåga att stödja andras lärande. Doktoranderna deltar i ett stort antal seminarier där de får agera
både presentatörer och diskutanter. I självvärderingen går det att utläsa att samverkansprojekt med
arbetslivet ger doktoranderna kännedom om kunskapsbehov och praktikens perspektiv i den
studerande kontexten. Det framträder att en viktig del i utbildningen är att utveckla medvetenhet om
och ta vara på samverkanspartnernas del i kunskapsutvecklingen.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Utifrån självvärderingen är bedömningen att utbildningens utformning och genomförande systematiskt
följs upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder doktoranderna för arbetslivet. Det
sker i samband med att doktoranderna tillsammans med handledarna dokumenterar aktiviteter såsom
kurser, konferensdeltagande, seminarieverksamhet och publiceringserfarenheter i den individuella
studieplanen och i målmatrisen som relaterar till forskarutbildningens nationella mål. Detta
säkerställer såväl progression som en koppling mellan lärandeaktiviteter och examensmål.
Samverkan med uppdragsgivare ger doktoranderna träning i planering och tidsanpassning, vilket
tydligt påpekas i självvärderingen. I de individuella studieplanerna följs arbetslivsperspektivet upp
genom institutionstjänstgöringen.
Med endast tre disputerade, som dessutom är anställda inom högskolan, går det inte riktigt att
bedöma uppföljningen av utbildningens användbarhet, i synnerhet i fråga om hur väl doktoranderna
förbereds för kommande uppgifter utanför akademin.
Bedömargruppen vill lyfta den samverkan med arbetslivet som utgör pedagogikämnets inriktning som
ett gott exempel.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
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Doktoranderna bedöms utifrån den organisatoriska beskrivningen i självutvärderingen ha inflytande i
form av representation i olika sammanhang. Doktorander finns exempelvis representerade i
ämnesrådet, som ansvarar för utformning och utveckling av forskarutbildningen ur ett
ämnesperspektiv. De ansvarar också för kvaliteten i genomförandet. Ämnesrådet är rådgivande i
frågor som rör bland annat forskarutbildningskurser, frågor kring disputation och val av handledare.
Dessutom finns doktorander representerade under de årliga möten som arrangeras för doktorander
och handledare, där man diskuterar generella riktlinjer för handledare och regler för samförfattarskap.
Doktoranderna har också möjlighet att använda studierektorn som neutral samtalspart.
När det gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön finns en doktorandkommitté som bevakar
studiesociala frågor, där doktorander från olika miljöer diskuterar och utbyter erfarenheter.
Bedömargruppen vill som gott exempel lyfta att nyantagna doktorander är strategiskt samplacerade i
syfte att underlätta det inledande arbetet vid forskarutbildningen. En enskild arbetsplats får
doktoranderna i allmänhet under den senare delen av utbildningen. Nyantagna doktorander tilldelas
en mentor som stöd för att komma in i institutionens verksamhet. Doktoranderna får också
ekonomiskt stöd, som kan kompletteras med bidrag från respektive miljö och med stipendier, för att
genomföra konferensresor och därigenom knyta nationella och internationella kontakter.
I självvärderingen betonas att doktorandprojekten utformas som individuella projekt, ofta i samverkan
med externa uppdragsgivare. I detta avseende kan bedömargruppen konstatera att närvaro på
arbetsplatsen kan ses som en viktig och betydande del av en god forskarutbildningsmiljö. Det står
klart att ungefär hälften av doktoranderna är hemmahörande på annan ort, men att doktorandernas
närvaro på arbetsplatsen trots detta är god. En annan viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön
är handledningen. Av bedömningsunderlaget framgår att doktorander och handledare har
regelbundna handledningsmöten. Enligt självvärderingen sker eventuellt handledarbyte genom att
studierektorn i samråd med ämnesrådet ser till att ny handledare utses. I bedömningsunderlaget och
intervjuerna framgår det att doktoranderna tidigt informeras om rätten till handledarbyte, och det
framgår även att det finns en tydlig struktur och process för detta.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen ger en övertygande beskrivning av de olika system som finns för att låta
doktorandernas erfarenheter, åsikter och synpunkter vara med och kvalitetssäkra och vidareutveckla
forskarutbildningen. Exempelvis arrangerar man seminarier som behandlar teman och frågor enligt
doktorandernas egna önskemål och behov, såsom empiriska material, akademiska språkgenrer,
konferenspresentation och centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Seminarierna bedöms möjliggöra
att doktorandernas kunskaper och färdigheter stöds och vidareutvecklas enligt deras egna önskemål
och behov för avhandlingsarbetet.
Utbildningen följs upp systematiskt för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Bedömargruppen ser ett utvecklingsområde vad gäller
systematisk insamling, sammanställning och redovisning av alumners synpunkter på
forskarutbildningen.
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Bedömargruppen vill som gott exempel lyfta att nyantagna doktorander är strategiskt samplacerade
för att underlätta det inledande arbetet vid forskarutbildningen.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Självvärderingen problematiserar frågor om jämställdhet i högskolesystemet generellt. Till exempel
diskuteras arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i en kvinnodominerad miljö, liksom att
positiv särbehandling vid antagning av doktorander inte är möjlig. Högskolan integrerar ett
genusperspektiv i kurser när det är relevant, och det finns en stor medvetenhet om genusfrågor.
Exempel på kurser med genusperspektiv är pedagogikkurserna pedagogikens moder samt perspektiv
på arbete - ekonomi, politik och kultur. De resonemang som förs i självvärderingen tyder på
medvetenhet vad gäller den ojämna könsfördelningen inom doktorandgruppen, men självvärderingen
argumenterar för att dylika kvantitativa mått inte nödvändigtvis spelar en avgörande roll för hur
jämställd en forskarutbildningsmiljö är. Man argumenterar också för att det är viktigt att diskutera
maktstrukturer som aktiverar en genusordning, och subtila mekanismer som över- respektive
underordnar män och kvinnor under till exempel seminariediskussioner. Enligt självvärderingen
planerar man, som svar på ett regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering i högskolor och
universitet, att ta in genus- och jämställdhetsfrågor i forskarutbildningens introduktionskurs.
Högskolepedagogiska kurser som vänder sig till lärare och forskarstuderande kommer enligt
självvärderingen att utvecklas med tydligare inslag som rör jämställdhet och normkritiska perspektiv.
Högskolan framstår som utvecklingsinriktad inom detta perspektiv.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Högskolan förefaller utifrån självvärderingen arbeta systematiskt för jämställdhet på utbildningen, men
man noterar också att det finns en sned könsfördelning bland utbildningens doktorander. Från
institutionshåll är man medveten om detta och om de potentiella problem som detta reser, även om
man poängterar att den kvantitativa fördelningen inte i sig avgör hur jämställd en forskarutbildning är.
Samtidigt ser man svårigheter i att finna en tillfredsställande lösning på snedrekryteringen. Lärosätet
arbetar systematiskt för att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor på kurser både för
doktoranderna och i handledarutbildningen.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
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Av självvärderingen framgår att handledare och lärare verkar få förutsättningar för att upprätthålla och
vidareutveckla kompetensen inom det egna ämnesområdet, och att detta följs upp systematiskt via
långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. Speciellt bedöms professorernas extra tilldelade tid för att
stödja andras kompetensutveckling ge goda förutsättningar för handledarnas långsiktiga
kompetensutveckling.
Vidare arbetar lärosätet aktivt för att skapa förutsättningar för doktoranderna att uppnå
examensmålen. Ett viktigt verktyg för uppföljning och återkoppling är den individuella studieplanen.
Målmatrisen, som relaterar samtliga aktiviteter inom forskarutbildningen till de specifika målen,
bedöms också skapa speciellt goda förutsättningar för uppföljning och återkoppling mellan
lärandeaktiviteter och examensmål.
Lärosätet arbetar också för att säkerställa ett kursutbud av kvalitet genom att låta doktoranderna
utvärdera kurserna.
Det finns även ett kvalitetssäkringssystem som exempelvis kan upprätta en åtgärdsplan om en
doktorand riskerar att inte nå målen. Även systemet med processeminarier borgar för god uppföljning
av doktorandernas förutsättning att nå målen inom utsatt tid.
Utifrån självvärderingen är bedömningen att arbetslivets perspektiv, doktoranders perspektiv och
jämställdhetsperspektivet följs upp systematiskt. Även utbildningens utformning och genomförande
följs upp systematiskt för att säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder doktoranderna
för arbetslivet. Det sker även systematisk uppföljning för att säkerställa att doktorandinflytandet
används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Det utvecklingsområde bedömargruppen
ser är att systematiskt samla in, sammanställa och redovisa alumners synpunkter på
forskarutbildningen. Högskolan verkar enligt självvärderingen arbeta systematiskt för jämställdhet på
utbildningen, men det finns en sned könsfördelning bland utbildningens doktorander. Detta, och de
potentiella problem som följer, är man medveten om från institutionshåll.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Av den allmänna studieplanen och självvärderingen framstår forskarutbildningsämnet pedagogik med
inriktning mot arbetsintegrerat lärande som väl avgränsat med avseende på bredd och djup. Detta
gäller också kopplingen till beprövad erfarenhet, som stärks genom omfattande samverkan i
avhandlingsstudierna. Även förankringen till vetenskaplig forskning framstår som stabil, framför allt
sett till de seniora forskarnas deltagande i väletablerade vetenskapliga fält nationellt och
internationellt.
Den sammanvägda bedömningen är vidare att antalet handledare och lärare och deras
sammantagna kompetens står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Samtliga
handledare har genomgått handledarutbildning, och handledare och lärare har möjlighet att följa olika
forskningsströmningar och att vidareutveckla sin kompetens inom det egna ämnesområdet. Möjligen
är internfinansieringen av forskning för docenter och professorer något underdimensionerad, vilket
bedömargruppen ser som ett viktigt utvecklingsområde. Det finns även utvecklingsmöjligheter vad
gäller att säkerställa att de seniora forskarna får mer forskningstid än de 20 procent som garanteras
idag. Vidare ser bedömargruppen att det är viktigt att följa upp handledarnas tjänstgöringsgrad. Av
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intervjuerna framkom att denna situation har förändrats positivt sedan tidpunkten för självvärderingen.
Ett gott exempel är den extra tid professorerna har för att för att bidra till andras kompetensutveckling.
Lärosätet visar på medvetenhet vad gäller komplexiteten i att genomföra forskarstudier i nära
samverkan med externa finansiärer, bland annat genom att motverka svårförenliga förväntningar från
uppdragsgivare och utbildning. Handledare och projektledare tydliggör de krav som
forskarutbildningen ställer på doktoranderna redan under de första kontakterna med
samverkanspartnern. Trots vissa utvecklingsområden är bedömningen att det kvalitetsdrivande
arbetet i forskningsmiljön drivs aktivt och tycks fungera väl, mycket tack vare de korta beslutsvägar
som präglar en relativt liten organisation.
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer måluppfyllelsen i relation till de
olika kunskapsformerna. Det omfattande kursutbudet är ett viktigt inslag för att säkerställa
måluppfyllelsen, speciellt för aspekten kunskap och förståelse. Det finns en vedertagen struktur för
tilldelning av handledare och för processeminarier och kurser, och den bedöms sammantaget ge
tillräckliga förutsättningar för att doktoranderna ska kunna utveckla förmågan att planera och
metodiskt genomföra forskningsarbeten inom givna tidsramar. Vetenskaplig redlighet diskuteras och
tränas i kurser, och säkerställs av undervisande lärare som har insyn i respektive avhandlingsarbete.
Utbildningen förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv genom samverkan med samhället.
Forskarutbildningsämnet utgår från samverkan med det omgivande samhället, och bedömargruppen
anser att det finns en kontinuerlig kontakt med arbetslivet som förbereder doktoranderna för ett
föränderligt arbetsliv.
Utifrån den organisatoriska beskrivningen i självvärderingen bedöms doktoranderna ha inflytande i
form av representation i olika sammanhang, men också i reell mening. Nyantagna doktorander
tilldelas en mentor som stöd för att komma in i institutionens verksamhet. Doktoranderna får
ekonomiskt stöd för att genomföra konferensresor och därigenom knyta nationella och internationella
kontakter. Självvärderingen betonar att doktorandprojekten utformas som individuella projekt, ofta i
samverkan med en extern uppdragsgivare. Det framgår att ungefär hälften av doktoranderna är
hemmahörande på annan ort, men att doktorandernas närvaro på arbetsplatsen trots detta är god.
Det framgår av bedömningsunderlaget och intervjuerna att doktoranderna tidigt informeras om rätten
att byta handledare, och att det finns en tydlig struktur och process för detta.
Självvärderingen problematiserar frågor om jämställdhet i högskolesystemet generellt. Till exempel
diskuteras arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i en kvinnodominerad miljö, liksom att
positiv särbehandling vid antagning av doktorander inte är möjlig. Trots utmaningarna eftersträvar
högskolan en hög medvetenhet, och man integrerar genusperspektivet i kurserna när det är relevant.
Av självvärderingen framgår att handledare och lärare verkar få förutsättningar för att upprätthålla och
vidareutveckla sin kompetens inom det egna ämnesområdet, och systematisk uppföljning sker via
långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. Det finns också kvalitetssäkringssystem som exempelvis
upprättar åtgärdsplaner om en doktorand riskerar att inte nå målen.
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Forskarutbildningsämne
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Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4066

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Det framgår inte av den allmänna studieplanen hur ämnet är avgränsat vid lärosätet. Att
forskarutbildningsämnet vid Linköpings universitet bedöms som välmotiverat och adekvat grundas på
lärosätets beskrivning av forskarutbildningsämnet i självvärderingen, och på ämnets anknytning till
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Självvärderingen beskriver forskarutbildningsämnet i
pedagogik som mångvetenskapligt och som "ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på olika
aspekter av lärande, undervisning, fostran, socialisation och utbildning". Forskningen anges främst
vara empirisk och praxisnära. Områden som beforskas är till exempel sociala relationer och
pedagogiska processer med olika inriktningar.
Vidare finns det tre utpekade forskningsspetsar: läs- och skrivutveckling, matematikdidaktik samt
mobbning och kränkningar i skolan. De teoretiska och metodologiska utgångspunkterna varierar.
Såväl forskningsområdena som de teoretiska perspektiven och de metodologiska ansatserna är
adekvata för ämnets avgränsning. Genom den empiriskt inriktade forskningen, i klassrumsstudier och
aktionsforskning med lärare, finns goda möjligheter att utgå från frågeställningar och
problemområden som lärare har identifierat utifrån sin beprövade erfarenhet. Ansvaret för
forskarutbildningen finns vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, där även ytterligare sex
forskarutbildningar är förlagda.
Ämnets avgränsning avseende såväl bredd som djup är adekvat och ryms inom miljön. Ämnets bredd
kommer till uttryck genom de kompetenser och forskningsinriktningar som finns inom avdelningen.
Forskningsinriktningarna är mot förskola, grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning, och vid
andra avdelningar vid institutionen finns även inriktningar mot vuxnas lärande, folkbildning samt
arbete och arbetsliv. Flera av de forskarutbildningar som angränsar till forskarutbildningen i
pedagogik (inriktade mot ämnesdidaktik och arbete och arbetsliv) finns inom organisationen för
utbildningsvetenskap. Dessutom bedrivs forskning och utbildning inom exempelvis sociologi och
psykologi vid institutionen, vilket innebär att det finns olika kompetenser att tillgå i organisationen.
Detta synliggörs även i lärosätets kursutbud, exempelvis genom breddkursernas inriktningar och
genom hur ofta de obligatoriska kurserna erbjuds.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Av självvärderingen framgår att handledargruppen vid avdelningen under höstterminen 2016 bestod
av tre professorer, fem biträdande professorer samt fyra lektorer (varav en är docent). Doktoranderna
har även en biträdande handledare som ska vara disputerad, men som kan komma från andra
avdelningar eller lärosäten. Av de handledare som är anställda vid lärosätet har tolv disputerat i
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pedagogik eller pedagogiskt arbete. I forskningsmiljön finns dessutom ett 30-tal forskare där 14 är
disputerade i pedagogik eller pedagogiskt arbete. Det är ett krav att huvudhandledaren ska vara
minst docentkompetent och ha fast anställning vid lärosätet. Bedömningsunderlaget anger att det
finns 17 doktorander, varav 14 är aktiva. Tio doktorander har en aktivitetsgrad på 50 procent eller
mer. Fyra doktorander har en aktivitetsgrad som är lägre än 50 procent, och för tre av doktoranderna
anges noll procent i aktivitetsgrad eftersom doktorandförsörjningen har upphört.
Den sammantagna kompetensen hos handledarna och lärarna bedöms som mycket god. Även
tillgången på handledare och lärare bedöms som god. Dock noterar bedömargruppen att en av
professorerna är huvudhandledare för fem doktorander. Ur ett doktorandperspektiv är det värdefullt
att ha en erfaren handledare, men det är samtidigt avgörande att handledaren har tid och möjlighet
att fokusera på alla de enskilda avhandlingsprojekten. Att koncentrera för många doktorander till en
och samma handledare kan därför utgöra en sårbarhet. Vid intervjuerna framkom att orsaken till detta
var att personen erhållit externa medel till doktorandanställningar.
Eftersom tolv av handledarna finns på avdelningen har doktoranderna nära tillgång till någon av sina
handledare. Fem av de biträdande handledarna är dock externa. Utifrån publikationslistan framstår
den pedagogiska forskningen vid avdelningen ha en teoretisk och metodologisk bredd. Lärare från
både den egna och andra avdelningar medverkar i forskarutbildningskurserna, vilket gör att
doktoranderna får tillgång till olika kompetenser och får möta olika perspektiv. Handledargruppen har
en spridning i ålder och det finns också flera möjliga framtida handledare vid avdelningen. För
docentmeritering krävs genomgången handledarutbildning, vilket säkerställer att alla nya
huvudhandledare kommer att ha handledarutbildning. En kontinuerlig handledarutbildning för alla
aktiva handledare kan enligt bedömargruppen vara ett utvecklingsområde för att ytterligare stärka
handledargruppens kompetens.
Att handledarna både är aktiva forskare och har tillräckligt utrymme i sin tjänst för
handledningsuppdraget är avgörande för kvaliteten. Det framgår inte av självvärderingen hur mycket
tid som avsätts till handledning, och de individuella studieplanerna anger bara om en plan för
handledningen har upprättats eller inte. Däremot framgår det av publikationslistan att handledarna är
aktiva forskare. Vid intervjuerna framkom dock att endast professorerna har garanterad forskningstid,
som sedan kan fördelas till övriga forskare. I vissa fall har även övriga handledare forskningstid om
30 procent, men grunduppdraget är för närvarande så omfattande att forskningstiden inte går att
utnyttja fullt ut.
Handledarna utses i samråd med doktoranderna, och det är också möjligt att byta handledare. Bytet
kan gå till på två sätt. Antingen begär huvudhandledaren byte av biträdande handledare för att
handledarkompetensen ska motsvara doktorandens behov i olika faser av avhandlingsarbetet, eller
så väcker doktoranden frågan själv. Eftersom det finns en bred kompetens i handledargruppen
underlättas sådana byten. En doktorandundersökning har visat att de doktorander som är anställda
vid lärosätet har relativt god kännedom om vart de kan vända sig för att rådgöra om de har problem
eller vill byta handledare. Till exempel kan de vända sig till avdelningschefen, studierektorn,
forskarutbildningsadministratören, en HR-konsult, fackliga företrädare och företagshälsovården. Detta
var dock mer okänt hos avtalsdoktoranderna. Därför har studierektorn under 2015 gett extra
information till denna grupp. Medarbetarsamtalet och det årliga gruppsamtalet med studierektorn gör
att doktoranderna individuellt och i grupp möter dessa två möjliga samtalspartner åtminstone någon
gång per år. Doktoranderna möter även prefekten i egenskap av arbetsgivare.
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Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Avdelningscheferna gör regelbundna verksamhets- och kompetensanalyser för att säkerställa den
kompetens som behövs. Det hålls även handledarkollegiemöten för att diskutera
kompetensutvecklingsbehovet, och forskarutbildningens studierektor sammankallar alla handledare
vid institutionen en gång per år. Utöver detta finns seminarier med nationella och internationella
forskare samt relevanta avnämare. Systematisk uppföljning sker genom verksamhets- och
kompetensanalyser som avdelningscheferna ansvarar för. Resultaten från dessa uppföljningar
återkopplas till forskningsledaren, prefekten, institutionsstyrelsen och anställningsnämnden. På
individuell nivå följs handledarnas och lärarnas kompetens upp genom medarbetarsamtalen. Lektorer
uppmuntras docentmeritera sig, och som stöd för detta finns den lärosätesövergripande
organisationen Junior Faculty. För att göra det möjligt för disputerade lärare att forska och meritera
sig har man satt in åtgärder för att öka externfinansieringen, främst i form av tid i tjänsten för att skriva
forskningsansökningar.
Kompetensutveckling inom handledarkollegiet sker enligt självvärderingen kontinuerligt genom
kollegialt erfarenhetsutbyte. Självvärderingen nämner också ett årligt möte med studierektorn där
frågor kring forskarutbildningen och handledningen avhandlas, samt handledarkollegiemöten med
forskningsledaren cirka två gånger per termin. Sådana möten utgör troligen en utmärkt grund för
uppföljning, diskussion och utveckling. Dock kan antalet möten per år verka något begränsat.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Av självvärderingen framgår tydligt hur man arbetar över gränserna mellan avdelningar och
institutioner, vilket vidgar doktorandernas miljö och skapar flera kontaktytor. Till exempel samläser
doktoranderna vissa kurser med doktorander från andra forskarutbildningar. Det är dock mindre
tydligt hur doktoranderna får möjlighet att delta i nätverk i övrigt, såväl inom som utom akademin.
Självvärderingen lyfter framför allt de nationella och internationella nätverk som handledarna är
delaktiga i.
Självvärderingen beskriver vidare att några doktorander har biträdande handledare som har
rekryterats externt. Besök från gästforskare och deltagande vid nationella och internationella
konferenser ger ytterligare möjligheter till utbyte. Dock visar de individuella studieplanerna att
konferensdeltagandet är lågt. Endast ett fåtal doktorander har deltagit eller planerar att delta i en
internationell konferens. Vid intervjuerna framkom det att det är krav på att delta vid minst en
internationell konferens, vilket ändå är lite. Vad gäller samverkan med det omgivande samhället kan
den praktiknära forskning som institutionen bedriver borga för utvecklade kontakter med kommuner
och skolor, till exempel genom dataproduktion och återkoppling.
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Doktorandgruppen omfattar 14 aktiva doktorander, vilket bör vara tillräckligt för att skapa och
upprätthålla en kritisk massa. Eftersom det även finns andra forskarutbildningar vid lärosätet som
gränsar till pedagogiken (ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete, arbete och arbetsliv) finns också
möjligheter att samverka över gränserna. Hur forskarutbildningsmiljön ser ut skiljer sig åt beroende på
finansieringsform. Några doktorander finansieras av lärosätets forskningsmedel, medan andra
doktorander finansieras via externa forskningsmedel. Avtalsdoktorander finansieras av annan
arbetsgivare. Doktorandgruppen har en god spridning i ålder, men alla utom avtalsdoktoranden är
hemmahörande i det geografiska området. Den praktiknära forskningsinriktningen anges som ett skäl
till att just internationell rekrytering är en särskild utmaning. En annan utmaning som identifierats är
att göra avtalsdoktoranderna mer delaktiga i de forskningsmiljöer som finns vid lärosätet. Lärosätet
för en dialog med doktorandernas arbetsgivare och försöker organisera seminarieverksamheten så
att avtalsdoktoranderna lättare ska kunna delta.
Handledargruppen innefattar olika kompetenser, och eftersom 15 av 21 handledare arbetar på
lärosätet underlättas både formella och informella möten mellan doktorand och handledare. Det är
också lätt för handledarna att delta aktivt i handledarkollegiet. Utifrån detta bedöms den lokala
forskarutbildningsmiljön som mycket god. Dock finns det frågetecken kring huruvida doktoranderna i
tillräckligt hög grad får och tillvaratar möjligheter att delta i nätverk utanför det egna lärosätet.
Av den bifogade publikationslistan framgår det att handledarna har en omfattande publikation och att
de även är flitiga med att presentera papers vid internationella och nationella konferenser. Enligt
självvärderingen uppgår avdelningens externa forskningsanslag till cirka sju miljoner kronor per år.
Det framgår att det finns flera externfinansierade doktorander, men det framgår inte om de externa
forskningsmedlen utgör medel till forskningsprojekt eller till doktorander. Det är också oklart om det är
forskare ur handledargruppen som har fått dessa forskningsmedel eller om det är avdelningen som
helhet. Som exempel på samverkan med det omgivande samhället anger självvärderingen samarbete
med skolor kring datainsamling och interventionsstudier. Det är dock inte tydligt hur denna samverkan
går till, och i vilken mån skolorna tar del av och har nytta av resultaten.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Doktorandgruppen består av doktorander med olika finansieringsformer. Det är rimligt att anta att
dessa doktorander har olika behov och att kvaliteten på forskarutbildningen kan förstås på olika sätt
utifrån vems perspektivet är. Därför vore det i detta sammanhang av betydelse att frågor om
likvärdighet uppmärksammades och problematiserades. Det som självvärderingen lyfter som ett
positivt informellt sätt att säkerställa hög kvalitet är, förutom halvtids- och slutseminarier, de
synpunkter som betygsnämnden ger efter disputation. Dessa tas om hand av handledarna och
återförs till handledarkollegiet för att förbättra kvaliteten i de kommande avhandlingarna. På samma
sätt tar de handledare som är opponenter och ledamöter i betygsnämnden med sig synpunkter från
dessa tillfällen för att bidra till utvecklingen av den egna forskarutbildningen. Den mer systematiska
uppföljningen består av en årlig skriftlig självrapportering om avdelningens forskningsverksamhet som
lämnas till styrelsen för utbildningsvetenskap. Fler exempel på systematisk uppföljning är
avdelningschefens årliga medarbetarsamtal, forskningsledarens dialogträffar med doktoranderna två
gånger per år, handledarsamtal med forskarstuderande, samtal med forskarstuderande för att följa
upp de individuella studieplanerna, doktorandundersökningar och bibliometriska analyser.
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Doktorander har framfört önskemål om tydligare likvärdighet och transparens vid bedömningen av
huruvida de är redo för framläggning vid halvtids- och slutseminarier. Detta föranledde bildandet av
en kriteriegrupp, där även en doktorandrepresentant ingick, som utvecklade såväl sådana kriterier
som även inkluderar lönekriterier. Doktorandernas psykosociala miljö följs också upp. Det är
avdelningschefen som ansvarar för de psykosociala uppföljningarna, men även forskningsledaren är
involverad.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet beskrivs som mångvetenskapligt, där skilda teoretiska perspektiv och
metoder förekommer. Den sammantagna kompetensen hos handledare och lärare bedöms som
mycket god. Det är även god tillgång till handledare och lärare. Forskarna i forskarutbildningsmiljön är
produktiva och bedriver variationsrik forskning med ett starkt fokus på skolforskning med olika
inriktningar, såsom sociala relationer, klassrumsforskning och ämnesdidaktisk forskning. När det
gäller samverkan med det omgivande samhället samverkar forskarna frekvent med andra forskare
nationellt och internationellt, men det är inte lika tydligt hur man samverkar med aktörer utanför
akademin och hur återkoppling sker till dessa.
Doktorandgruppen är tillräckligt stor för att skapa och upprätthålla en kritisk massa. Genom att
lärosätet även har andra forskarutbildningar som gränsar till pedagogik finns också möjligheter att
samverka kring områden som skär över gränserna. Ett utvecklingsområde är hur de doktorander som
har lägre aktivitetsgrad än 50 procent bidrar till forskningsmiljön. Även hur dessa doktorander får stöd
respektive följs upp är ett utvecklingsområde.
Miljön följs upp systematiskt genom granskningar på olika nivåer. Exempel på sådana granskningar
är att man rapporterar forskningsverksamheten och sedan diskuterar verksamhetens kvalitet och
utmaningar med företrädare för miljön (inklusive en doktorandrepresentant), dekan och prodekan.
Även medarbetarsamtalen och handledarsamtalen är en form av systematisk uppföljning.
Ansvaret för åtgärder ligger framför allt på forskningsledaren, och det finns exempel på hur man
utifrån uppföljningsresultat har utvecklat arbetet med transparens och likvärdighet i bedömningen av
när doktorandernas manus ska läggas fram till avhandlingsseminarierna. Den kriteriegrupp som
bildades för detta ändamål är ett gott exempel på doktorandernas delaktighet och inflytande.
Doktorandernas psykosociala miljö följs också upp.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Doktoranderna läser kurser om minst 90 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng är obligatoriska
kurser. Av dessa kurser är fyra breddkurser om 7,5 högskolepoäng: pedagogiska klassiker,
lärandeteorier, utbildningssociologi samt didaktik och undervisningsprocesser. Dessutom ska de läsa
obligatoriska metodkurser: kvalitativ metod, kvantitativ metod samt vetenskapsteori och forskningsetik
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(7,5 högskolepoäng vardera och totalt 52,5 högskolepoäng). Utöver dessa väljer doktoranderna
valfria kurser om totalt 37,5 högskolepoäng, antingen vid Linköpings universitet eller vid andra
lärosäten.
De obligatoriska kursernas omfattning och upplägg tillgodoser bredd på ett mycket bra sätt.
Doktoranderna har möjlighet att påverka sammansättningen av pedagogikkurserna genom att välja
tre av fyra. Det bidrar till att de enskilda doktoranderna i samråd med sina handledare utformar den
obligatoriska delen utifrån behov. Dessutom kan doktoranderna anpassa metodkurserna utifrån sina
förkunskaper eftersom de ges på två olika nivåer. Det förhållandevis stora antalet doktorander från
flera olika men angränsande forskarutbildningar gör att vissa kurser eller moment kan samläsas,
vilket möjliggör att de obligatoriska kurserna kan ges regelbundet. Detta gynnar doktorandernas
möjlighet att bli färdiga inom den angivna tiden.
Trots att självvärderingen lyfter fram att flera av doktoranderna använder metodologiska ansatser som
bygger på en kombination av flera olika metoder finns inga kursmoment som berör mixade metoder.
Däremot finns det en god samstämmighet mellan självvärderingen och uppgifterna i de individuella
studieplanerna, som visar att doktoranderna deltar i de kurser som beskrivs. Denna bild förstärktes
även under intervjuerna. De individuella studieplanerna visar tydligt vilka lärandemål som de olika
momenten ska bidra till att doktoranderna uppfyller. Däremot tydliggörs inte vilka kurser eller moment
som avser utveckla vilka lärandemål, eller vilka arbetsformer som används för att doktoranderna ska
utveckla en bred kunskap inom kursernas ram.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen anger att den systematiska uppföljningen bygger på kursvärderingar, systematiskt
kvalitetsarbete av seminarieverksamheten och uppföljning av de individuella studieplanerna. Den
individuella studieplanen ska, enligt självvärderingen, redan vid fastställande innehålla en fullständig
plan för forskarutbildningen. Planen ska bland annat ange planerade tidpunkter för olika aktiviteter,
inklusive tidpunkter för konferensdeltagande. De individuella studieplaner som bedömargruppen har
granskat stärker dessa uppgifter, med undantag för konferensdeltagande där uppgifter i vissa fall
saknas. Kurserna följs upp och utvärderas av forskarutbildningsnämnden. Samtliga kurser har
fastställda kursplaner med lärandemål. De tre seminarierna där doktoranderna presenterar sitt arbete
(PM-seminarium, halvtidsseminarium och slutseminarium) anges vara ett sätt att systematiskt följa
upp och säkerställa måluppfyllelsen, särskilt eftersom också externa granskare genomlyser
avhandlingsmanuset.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
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nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Självvärderingen beskriver att doktoranderna klarar av att genomföra uppgifter inom utsatta tidsramar
genom att de planerar sina studier och avhandlingsarbeten självständigt i samråd med handledarna.
En majoritet av doktoranderna verkar slutföra sin utbildning inom den angivna tiden. Det finns dock
utvecklingsmöjligheter inom detta område med tanke på att nästan en tredjedel av de aktiva
doktoranderna har en aktivitetsgrad som är lägre än 50 procent, och att tre av doktoranderna inte har
fullföljt sin utbildning inom fastställd tid.
För att nå måluppfyllelse läggs stort fokus vid de färdigheter och förmågor som utvecklas i det egna
avhandlingsarbetet och vid seminarierna. Kursdelen förs inte fram som ett medel för att uppnå detta
mål i någon större utsträckning. Ett exempel som nämns är dock den valfria kursen
forskningskommunikation som erbjuds både inom institutionen och på lärosätet som helhet. Att
utveckla färdighet och förmåga att identifiera forskningsproblem, att planera forskning utifrån olika
teoretiska perspektiv och metoder samt att analysera data som har genererats genom andras studier
skulle kunna bidra till att utveckla färdighet och förmåga i ett bredare perspektiv än det egna
avhandlingsarbetet. Vidare nämns att doktoranderna inom ramen för sin institutionstjänstgöring får
möjlighet att undervisa vid lärosätet. För avtalsdoktorander gäller att de undervisar vid de skolor de är
anställda. Både institutionstjänstgöringen och avtalsdoktorandernas undervisning vid skolorna är
viktiga inslag för att utveckla förmågan att stödja andras lärande.
Utformningen av den individuella studieplanen och arbetet med den innebär träning i att planera och
följa tidsramar, eftersom doktoranderna löpande planerar arbetet i dialog med handledarna. Planen i
sig utgör sedan en dokumentation för uppföljning och granskning. Ett gott exempel som
bedömargruppen vill lyfta är att man redan från start gör en grovplanering av hela
forskarutbildningstiden, vilket visar att man har ett helhetsperspektiv. Förmågan att välja och använda
adekvata metoder tränas och prövas genom arbetet med att förbereda inför avstämningsseminarier,
skriva artiklar och skriva ansökningar. Om några avvikelser från planen föreligger rapporteras fallet till
styrelsen för utbildningsvetenskap och diskuteras i forskningsmiljön, varpå åtgärder vidtas.
Doktoranderna får tillfälle att utveckla kommunikativ kompetens genom att såväl muntligt som skriftligt
presentera sitt arbete i olika forum, både nationellt och internationellt. Kursen
forskningskommunikation är ett gott exempel på hur lärosätet utformar möjligheter att utveckla
förmågan att kommunicera forskning, och då särskilt populärvetenskaplig kommunikation. Det är
särskilt intressant att man uppmärksammar detta då det är en genre som inte övas och utvecklas
genom artikelskrivandet, men som är en viktig del av arbetet som forskare.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utformning och genomförande är
av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen anger att det är den individuella studieplanen som följer upp doktorandernas
färdighet och förmåga. Eftersom kurserna inte lyfts fram i självvärderingen mer än undantagsvis som
bidrag till utveckling av färdighet och förmåga, blir detta en naturlig följd. I de individuella
studieplanerna finns en tydlig koppling mellan kurser och måluppfyllelse, genom att
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högskoleförordningens mål för forskarutbildning preciseras och olika moment i forskarutbildningen
kopplas till målen. Det framgår inte av självvärderingen vilka mål som behandlas i vilka delar, eller
vilka arbetsformer, examinationer eller utvärderingar som bidrar till att doktoranderna utvecklar sin
färdighet och förmåga att verka i sin framtida yrkesroll som forskare. Eftersom självvärderingen
kopplar denna aspekt helt och hållet till den individuella studieplanen redogör man för arbetet med de
individuella studieplanerna och för hur de används, följs upp och revideras under doktorandernas
utbildning.
Bedömargruppens uppfattning är att systematisk uppföljning sker på ett fungerande sätt. Den
individuella studieplanen granskas av forskarutbildningsadministratören och studierektorn innan den
fastställs. Varje år väljer man ut någon särskild delaspekt som sedan granskas särskilt noga.
Granskningen kan leda till att doktorander och handledare uppmanas komplettera eller utveckla
informationen för att säkerställa att alla individuella studieplaner innehåller adekvat information för
bedömning. I de fall man uppmärksammar brister eller avvikelser sker återkoppling till ansvariga i
forskarutbildningsmiljön, som får ansvar för att sätta in åtgärder. Av underlaget framgår att man har
genomfört en översyn och revidering av mallen för den individuella studieplanen. Åtgärder sätts in där
man identifierat utvecklingsområden. Ett sätt att få syn på utvecklingsområden är den återkommande
doktorandundersökningen, som också i sig är ett gott exempel på systematisk uppföljning.
Bedömargruppen noterar även att det finns rutiner för att kontakta alla antagna doktorander inför
revideringen av den individuella studieplanen, även de icke aktiva. Doktoranderna uppmanas då att
lämna in en uppdaterad individuell studieplan eller begära avbrott.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
När det gäller aspekten värderingsförmåga och förhållningssätt fokuserar självvärderingen på den
intellektuella självständigheten, till exempel att stå upp för sina argument i vetenskapliga
sammanhang. Vid samproduktion av artiklar ska doktoranderna skriva intyg om sin roll i
artikelförfattandet för att säkerställa doktorandens självständiga del i denna process. Självvärderingen
anger att nolltolerans mot oredlighet genomsyrar hela doktorandernas utbildningstid, även om de
etiska inslagen är särskilt starka i kursen vetenskapsteori och forskningsetik. Vetenskapens
möjligheter och begränsningar diskuteras även inom seminarieverksamheten. I samband med att
doktoranderna undervisar vid grundutbildningen tränas de i att reflektera över och ta ställning till hur
kunskap kan värderas och användas, samt vilket ansvar människor har för vetenskapen.
Genom att allt fler skriver sammanläggningsavhandlingar genomgår texterna i avhandlingen "peerreview" av utomstående. Detta är ytterligare ett exempel på hur redlighet och forskningsetik kan
säkerställas. I vissa fall har doktoranderna fått göra etikansökningar, eftersom deras egna
undersökningar ställer krav på detta. I de fall doktoranderna arbetar med praktiknära forskning förs en
kontinuerlig dialog mellan doktorand och representanter för samhället utanför akademin om
forskningens relevans, möjligheter och begränsningar.
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Som nämnts ovan skriver allt fler doktorander sammanläggningsavhandlingar med artiklar som ibland
har samförfattats med handledaren. Detta innebär att doktoranderna får möjlighet att successivt
skolas in i skrivandet och ta större ansvar, men det innebär också utmaningar. Bedömargruppen ser
mycket positivt på att lärosätet har inrättat en rutin om att intyg, som beskriver den individuella
arbetsinsatsen vid samförfattande av artiklar, ska lämnas in inför ansökan om disputation. Det finns
också en policy om att doktoranden ska vara försteförfattare till de artiklar som ingår i avhandlingen.
Detta i kombination med att avhandlingens kappa (eller monografin) alltid författas enskilt av
doktoranden ska säkerställ att doktoranden visar intellektuell självständighet.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
På individnivå följer man upp och utvärderar värderingsförmåga och förhållningssätt på samma sätt
och med samma redskap som för aspekten färdighet och förmåga. Den individuella studieplanen
granskas av forskarutbildningsadministratören och studierektorn innan den fastställs. Varje år väljs
någon särskild delaspekt av planen ut som granskas särskilt noga. Granskningen kan leda till att
doktorander och handledare uppmanas att komplettera eller utveckla informationen, för att säkerställa
att alla individuella studieplaner innehåller adekvat information för bedömning. I de fall man
uppmärksammar brister eller avvikelser sker återkoppling till ansvariga i forskarutbildningsmiljön, som
ansvarar för att sätta in åtgärder. Det framgår av underlaget att man gjort en översyn och revidering
av mallen för den individuella studieplanen. Ett sätt att identifiera utvecklingsområden är den
återkommande doktorandundersökningen, som i sig också är ett exempel på systematisk uppföljning.
På övergripande nivå följs utbildningen upp med samma redskap som vid övrig granskning av
utbildningen. Framför allt har kursvärderingarna en betydande roll. Ett exempel på en
kvalitetsutvecklande åtgärd är hur vetenskapsteorikursen arbetades om för att tydliggöra frågor kring
forskningsetik. Vid omarbetningen reviderade man såväl kursens mål som undervisningsmoment och
examinationsformer. De uppföljande utvärderingarna visar att förändringarna har gett goda resultat.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Sammantaget bedöms forskarutbildningen genom sin utformning säkerställa att doktoranderna får
goda förutsättningar att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs. De
obligatoriska kursernas omfattning och upplägg tillgodoser bredd på ett mycket bra sätt.
Doktoranderna kan utforma även den obligatoriska delen utifrån sina behov i samråd med
handledarna, bland annat genom att det går att påverka sammansättningen av pedagogikkurser
(välja tre av fyra) och genom att metodkurserna ges på två olika nivåer utifrån förkunskapsnivå. Det
förhållandevis stora antalet doktorander från flera olika men angränsande forskarutbildningar
samläser vissa kurser eller moment. Detta gör det möjligt att erbjuda de obligatoriska kurserna
regelbundet, vilket gynnar doktorandernas möjlighet att bli färdiga inom den angivna tiden. Vad gäller
djup samt tillfälle att utveckla förmågor och färdigheter erbjuds flera valbara kurser både inom
institutionen och på lärosätet som helhet. Ett positivt exempel är kursen i forskningskommunikation,
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som är inriktad mot populärvetenskapligt skrivande. Det finns en aktiv seminarieverksamhet och
tydliga förväntningar om deltagande, vilket också följs upp i den individuella studieplanen. Några
frågetecken finns dock kring doktorandernas möjligheter till och stöd för att läsa på andra lärosäten
och delta i konferenser.
Arbetet med systematisk uppföljning av både utbildningen och doktorandernas progression bedöms
fungera. En styrka i sammanhanget är att lärandemålen är tydliggjorda genom fastställda kursplaner,
och att den individuella studieplanen tydligt kopplar ihop planerade och genomförda aktiviteter med
examensmålen. Dessutom finns utarbetade rutiner för hur kursutvärderingar och
doktorandundersökningar ska gå till. Det finns ett flertal exempel på hur uppföljningsresultat och
dialog har lett till förändringsarbete, vilket visar att uppföljning sker och åtgärder sätts in samt att man
är lyhörd för doktorandernas behov. Det finns en tydlig struktur för hur doktorandernas progression
följs under handledningen, avhandlingsseminarierna och arbetet med den individuella studieplanen.
Det finns också en struktur för att fånga upp eventuella avvikelser. Vad gäller
avhandlingsseminarierna är det positivt att man utifrån dialog med doktorander och handledare har
beslutat att införa en tidig avstämningspunkt i form av ett PM-seminarium. Bedömargruppen
rekommenderar institutionen att i högre grad använda externa granskare vid
avhandlingsseminarierna som en kvalitetssäkrande faktor. En annan rekommendation är att i större
utsträckning ge alla doktorander möjlighet att delta aktivt på konferenser.
Det finns minst tre delar i forskarutbildningen som bidrar till doktorandernas utveckling: kurser,
avhandlingsarbete och övriga aktiviteter såsom konferensmedverkan, seminarieverksamhet och
undervisning. Lärosätet har kopplat de tre aspekterna kunskap och förståelse, förmåga och färdighet
samt värderingsförmåga och förhållningssätt till vissa moment inom forskarutbildningen. Det innebär
att doktoranderna främst anges utveckla kunskap och förståelse genom kurserna, medan färdighet
och förmåga utvecklas genom handledning och avhandlingsarbete. Den mer externa verksamheten
som seminarier och konferenser, samt förhållningssättet till den egna forskningen, anges utveckla
värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta är en rimlig uppdelning som leder till att doktoranderna
uppnår målen, men man skulle också kunna se forskarutbildningen som mer sammanhängande där
alla delar gemensamt bidrar till de tre kunskapsaspekterna. Eftersom underlaget inte beskriver
kursernas upplägg och lärandemål mer specifikt är det svårt att bedöma om dessa bidrar till samtliga
kunskapsaspekter och om de är möjliga att examinera kontinuerligt istället för under disputationen
enbart.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Självvärderingen lyfter i första hand ett arbetslivsperspektiv med sikte på tjänstgöring inom akademin,
såväl inom Sverige som utomlands. Det finns goda förutsättningar för en fortsatt karriär inom
akademin. Möjligheten skapas genom att de flesta handledare är en del av lokala, nationella och
internationella akademiska nätverk. Självvärderingen pekar på att det ligger i universitetslärarrollen att
kontinuerligt följa samhällsutvecklingen genom till exempel konferenser, seminarier och externa
kontakter. Externa kontakter med kommuner och skolor möjliggör erfarenhetsutbyte också med
arbetslivet utanför akademin. Samverkan med arbetslivet utanför akademin sker även i enskilda
forskningsprojekt, genom möten med arbetslivsrepresentanter som är öppna för alla doktorander och
genom den anställningsform som kallas avtalsdoktorand.
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De flesta som disputerar stannar kvar inom lärosätet. Exempel på förberedelser inför ett framtida
akademiskt arbetsliv är att doktoranderna under utbildningen utvecklar sin förmåga att undervisa på
högskolenivå, lär sig att hantera teorier och metoder som krävs för att forska samt utvecklar förmågan
att skriva forskningsansökningar och etikprövningar. Självvärderingen beskriver dock inte hur
utbildningen förbereder för en yrkeskarriär utanför akademin, där det är attraktivt med förmågor som
projektledning, formellt skrivande, muntlig presentationsteknik, vetenskaplig metod, hantering av stora
datamängder, analytisk kompetens, problemlösning och goda språkkunskaper. Med tanke på den
praktiknära forskningsinriktning och den koppling till skolverksamheten som lärosätet erbjuder
efterfrågar bedömargruppen mer förberedelse för tjänstgöring utanför akademin (till exempel som
undervisande lektor eller utvecklingsledare i skolan). Självvärderingen synliggör inte heller
doktorandernas möjlighet att yrkesmässigt fortsätta inom det område som de har beforskat genom
avhandlingen. En person som har studerat mobbning borde kunna vara attraktiv för skolor och andra
verksamheter som vill ge stöd till personer som har mobbats eller som mobbar. Det finns även
utvecklingsmöjligheter när det gäller innehållet i kurserna, till exempel hur doktoranderna ska förhålla
sig till känsliga data vid analys eller till enkätdesign och så vidare.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts inte vid behov i åtgärder
för kvalitetsutveckling och återkoppling sker inte till relevanta intressenter.
Enligt självvärderingen följs arbetslivsperspektivet upp inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet med kursvärderingar och de individuella studieplanerna.
Vid intervjuerna framkom att handledare och doktorander för diskussioner kring meritering och
framtida karriär, men att fokus då ligger på en fortsatt karriär inom akademin. Självvärderingen
beskriver Junior Faculty, som är en lärosätesövergripande organisation för lärare och forskare som
befinner sig mellan karriärsteget disputerad och docentur. Junior Faculty fungerar som samtalspartner
mellan lärosätet och de forskarutbildade och tar vara på de forskarstuderandes erfarenheter.
Självvärderingen beskriver att erfarenheterna tas väl omhand, bland annat vid årliga doktorandmöten.
Det är dock oklart hur man efterfrågar och utvärderar dessa erfarenheter, och hur de sedan bidrar till
att kvalitetssäkra och utveckla arbetslivsperspektivet i utbildningen. I självvärderingen skriver lärosätet
att det finns ett utvecklingsbehov när det gäller att ta vara på erfarenheter från alumner som valt att
lämna lärosätet för arbete vid annat lärosäte, eller som valt att gå till arbetsgivare utanför akademin.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Självvärderingen visar att utbildningen aktivt verkar för att doktoranderna ska delta i att utveckla
utbildningen. Detta sker på individuell nivå i utformandet av den egna utbildningen, och på
övergripande nivå genom formell representation i utskott och nämnder. Dessutom finns det rutiner för
kursvärderingar, medarbetarundersökningar och doktorandundersökningar. Det är möjligt att välja
även inom de obligatoriska kurserna, och varje termin tillfrågas doktorandgruppen om vilka valbara
kurser de önskar att forskningsmiljön ska ge. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig kurser från
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andra lärosäten. Utformningen av den individuella studieplanen, med övergripande planering redan
från start och en tydlig koppling mellan aktivitet och examensmål, kan också bidra till samtal där
fortlöpande planering och val vad gäller utbildningens upplägg och innehåll kopplas till
doktorandernas utveckling och behov i olika faser.
På en övergripande nivå verkar lärosätet för doktorandernas inflytande, delaktighet och insyn vad
gäller utbildning och arbetssituation, genom att doktoranderna har formell representation i de utskott
och nämnder som är relevanta för utbildningen. Det finns också exempel på att doktorander har varit
involverade i förändrings- och utvecklingsarbete. För tillfället finns dock inget lokalt doktorandråd.
Trots att institutionsledningen uppmuntrar sådan verksamhet har det varit svårt att få kontinuitet i den.
Istället är det avdelningarna som har ansvar för att bevaka doktorandernas arbetsmiljö. Detta gör man
genom att skapa tillhörighet och ett gott arbetsklimat med hjälp av information, avdelningsinternat och
arbetsplatsträffar. Man har också årliga medarbetarsamtal som bland annat behandlar frågor om
psykosocial arbetsmiljö. Avtalsdoktoranderna har medarbetarsamtal med sina respektive chefer i
kommunen. Här kan det finnas anledning att uppmärksamma hur man bevakar denna
doktorandgrupps intressen och situation. Frågor om arbetsmiljö behandlas även vid de årliga mötena
mellan studierektorn och doktorandgruppen. Att det finns ett sådant forum bedöms som positivt även
om det bara äger rum en gång om året och sker i grupp. Mötena ger tillfällen att dryfta frågor med
någon annan än den egna chefen eller handledaren. Vid dessa möten hämtar man även in
doktorandernas synpunkter på forskarutbildningens upplägg och innehåll.
Vad gäller alumner beskriver självvärderingen att flera av de disputerade blir kvar genom anställning
på institutionen, och att man därigenom kan ta vara på tidigare forskarstuderandes erfarenheter av
utbildningen.
Ett gott exempel på hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor, och på hur man förebygger
stressrelaterad ohälsa, är det doktorandprogram i samverkan med företagshälsovården som alla
forskarstuderande erbjuds. Programmet består av tre moduler som ligger i olika faser av
forskarstudierna och erbjuder stöd kopplat till att vara verksam på en arbetsplats med uppgifter som
kräver hög grad av självstyre.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det finns rutiner och utpekade ansvariga för uppföljning av doktorandinflytandet. Ansvaret för
uppföljningsrutinerna ligger på olika formella organ på områdes- och institutionsnivå och innefattar att
säkerställa doktorandinflytande genom kursvärderingar, årlig uppföljning och revidering av de
individuella studieplanerna samt årliga doktorandmöten. Man genomför också medarbetar- och
doktorandundersökningar. Uppföljningarnas resultat återkopplas till ansvariga i forskningsmiljön, och
tas även upp i dialogmöten mellan forskningsledaren och doktorandgruppen.
Doktorandrepresentanter finns i de nämnder och styrelser som rör forskarutbildningen, vilket borgar
för doktorandernas insyn i och möjlighet till delaktighet och inflytande i såväl forskarutbildningen som i
lärosätets verksamhet som helhet. Ett gott exempel på hur doktoranderna involveras i kvalitetsarbetet
är att resultaten av medarbetar- och doktorandundersökningar följs upp i samarbete med
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doktoranderna. Planerade åtgärder dokumenteras i en handlingsplan som utvärderas efter två år när
det är dags för nästa medarbetarundersökning.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Det finns en struktur för att bevaka att ett jämställdhetsperspektiv och lika villkor beaktas, vilket är en
utmärkt grund för att se till att utbildningen genomsyras av detta perspektiv. Styrelsen för
utbildningsvetenskap har utsett en genuslektor som har till uppdrag att säkerställa ett genus- och
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Det finns även ett forum för genusvetenskap, en
strategigrupp för lika villkor, riktlinjer för likabehandling avseende lön samt särskilda karriärsamtal för
att säkerställa allas möjligheter till akademisk karriär. Vidare nämner självvärderingen att
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra kurserna så att såväl kurslitteratur som innehåll
representeras av både kvinnor och män. Personer av olika kön ska vara representerade i all
verksamhet, och doktoranderna bör ha en kvinna och en man som handledare. Doktorandgruppen
består av tio kvinnor och fyra män, men man strävar efter en jämn könsfördelning. När det gäller
professorer finns det fem män och tre kvinnor.
I arbetet med jämställdhet upprättar man handlingsplaner som sedan utvärderas. Resultatet av
arbetet med att bevaka perspektivet synliggörs i självvärderingen, som beskriver att policyer och
praxis för att beakta genusaspekten inte bara finns inom forskarutbildningskurserna utan även i
handledarutbildningen. Det framgår också hur ett normkritiskt perspektiv och frågor om jämställdhet
är integrerade i seminarieverksamheten. Ur ett doktorandperspektiv är även hanteringen av
föräldraledighet en viktig del i jämställdhetsarbetet. Till exempel finns en beredskap för att hantera
den problematik som kan uppstå med informella förväntningar på att doktoranderna inte ska utnyttja
rätten till föräldraledighet på heltid eller deltid under avhandlingsarbetet
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Utöver den uppföljning och utvärdering som sker med stöd av handlingsplanerna sker även
systematisk uppföljning genom medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningarna genomförs
regelbundet och anonymt, och låter bland annat doktoranderna ge sin syn på jämställdheten vid
lärosätet. Hur just pedagogikdoktoranderna ser på saken går dock inte att utläsa, eftersom resultatet
inte bryts ner på ämnesnivå. Av totalt 70 doktorander på institutionen har 5 upplevt negativ
särbehandling på grund av kön. Jämställdhetsperspektivet lyfts i handlingsplaner, men det finns inte
några konkreta exempel på hur man arbetar för att till exempel rekrytera fler män till
forskarutbildningen.
Vid forskarutbildningen finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågor, och man har även vidtagit
åtgärder för att stärka jämställdhetsperspektivet. Dessutom finns en särskild handlingsplan för lika
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villkor som bidrar till jämställdhetsarbetet, samt en genuslektor som särskilt ska arbeta med dessa
frågor.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Sammantaget bedöms den systematiska uppföljningen av kvalitets-, gransknings- och
utvecklingsarbetet som tillfredsställande. Det finns ett flertal exempel på hur identifierade
utvecklingsområden har blivit föremål för förändringsarbete och åtgärder på olika nivåer.
Rutiner finns för att systematiskt följa upp handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens. Till
exempel genomför avdelningschefen regelbundna verksamhets- och kompetensanalyser och
återkopplar resultaten till forskningsledaren, prefekten, institutionsstyrelsen och anställningsnämnden.
Det finns handledarkollegiemöten för att diskutera kompetensutvecklingsbehov, och en gång varje år
sammankallar forskarutbildningens studierektor alla handledare vid institutionen. På individuell nivå
följs handledarnas och lärarnas kompetens upp i medarbetarsamtalen.
Den systematiska uppföljningen av forskarutbildningsmiljön består främst av en årlig skriftlig
självrapportering om avdelningens forskningsverksamhet som lämnas till styrelsen för
utbildningsvetenskap. Andra exempel på uppföljningar av forskarutbildningsmiljön är
avdelningschefens årliga medarbetarsamtal, forskningsledarens dialogträffar med doktoranderna två
gånger per år, handledarsamtal med doktoranderna, samtal med doktoranderna för att följa upp de
individuella studieplanerna, doktorandundersökningar och bibliometriska analyser. Även
doktorandernas psykosociala miljö följs upp. Ansvaret för de psykosociala uppföljningarna ligger på
avdelningschefen, men även forskningsledaren är involverad. Det som skulle kunna utvecklas är ett
sätt att samla in synpunkter och återkoppling från parter utanför akademin såsom samhällsföreträdare
och de som ingår i forskningsprojekt som deltagare.
Ett viktigt verktyg för att följa upp måluppfyllelse av kunskapsformerna är de individuella
studieplanerna. Dessa granskas av forskarutbildningsadministratören och studierektorn innan de
fastställs. Varje år väljs någon särskild delaspekt av planerna ut som granskas särskilt noga.
Uppföljningen av arbetslivsperspektivet sker enligt självvärderingen inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet, där kursvärderingar och de individuella studieplanerna är viktiga inslag. Under
intervjuerna framkom att handledarna och doktoranderna diskuterar meritering och framtida karriär,
men att fokus då ligger på att planera för en fortsatt karriär inom akademin. När det gäller att omsätta
uppföljningarnas resultat till åtgärder anger man att erfarenheterna tas väl omhand. Det är dock oklart
på vilket sätt dessa erfarenheter efterfrågas, utvärderas och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla
arbetslivsperspektivet i utbildningen. I självvärderingen skriver lärosätet att det finns ett
utvecklingsbehov när det gäller att ta vara på erfarenheter från alumner som valt att lämna lärosätet
för arbete vid annat lärosäte, eller som valt att gå till arbetsgivare utanför akademin.
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Det är formella organ på områdes- och institutionsnivå som ansvarar för de uppföljningsrutiner som
ska säkerställa doktorandinflytande. Dessa organ genomför kursvärderingar, årlig uppföljning och
revidering av de individuella studieplanerna samt årliga doktorandmöten. De genomför också
medarbetar- och doktorandundersökningar. Uppföljningarnas resultat återkopplas till ansvariga i
forskningsmiljön, och tas även upp i dialogmöten mellan forskningsledaren och doktorandgruppen.
Doktorandrepresentanter finns i de nämnder och styrelser som rör forskarutbildningen, vilket borgar
för doktorandernas insyn, delaktighet och inflytande i forskarutbildningen samt i lärosätets
verksamhet som helhet.
I den systematiska uppföljningen av jämställdhetsperspektivet är medarbetarundersökningarna en
central del. En annan del är den årliga uppföljningen av framtagna handlingsplaner.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet beskrivs som mångvetenskapligt där skilda teoretiska perspektiv och
metoder förekommer i den forskningsmiljö som forskarutbildningen ingår i. Forskarna i
forskarutbildningsmiljön är produktiva och bedriver forskning med ett starkt fokus på skolforskning
med olika inriktningar såsom sociala relationer, klassrumsforskning och ämnesdidaktisk forskning.
Handledarkompetensen och tillgången till handledare är god. Lärare och handledare från både den
egna avdelningen och andra medverkar i forskarutbildningskurserna, vilket gör att doktoranderna får
tillgång till olika kompetenser och får möta olika perspektiv. Forskarutbildningsmiljön bedöms hålla
hög kvalitet och följs systematiskt upp genom granskningar på olika nivåer. Ansvaret för åtgärder vilar
främst på forskningsledaren.
Sammantaget bedöms forskarutbildningen genom sin utformning tillgodose att doktoranderna får
goda förutsättningar att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs. Det finns en
stark koppling mellan aspekterna och utbildningens moment. Det innebär att det är i kurserna
doktoranderna utvecklar kunskap och förståelse, medan färdighet och förmåga utvecklas genom
handledning och avhandlingsarbete. Värderingsförmåga och förhållningssätt utvecklas genom den
mer externa verksamheten som seminarier och konferenser samt det egna forskningsprojektet.
De obligatoriska kursernas omfattning och upplägg tillgodoser bredd på ett bra sätt. För att utveckla
djup kunskap erbjuds flera valbara kurser både inom institutionen och vid lärosätet som helhet.
Arbetet med systematisk uppföljning av både utbildningen och doktorandernas progression bedöms
fungera bra. En styrka i sammanhanget är att lärandemålen är tydliggjorda genom fastställda
kursplaner för kurserna, och att planerade och genomförda aktiviteter kopplas tydligt till
examensmålen i den individuella studieplanen. Det finns även utarbetade rutiner för kursutvärderingar
och doktorandundersökningar. Det finns en tydlig struktur i hur man följer doktorandernas progression
i handledningen, vid avhandlingsseminarierna och i arbetet med den individuella studieplanen. Man
har också en struktur för att fånga upp eventuella avvikelser.
Utbildningen ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär inom akademin. En anledning till det är att
flertalet handledare är en del av lokala, nationella och internationella akademiska nätverk. Även
externa kontakter med kommuner och skolor möjliggör utbyte av erfarenheter. En del av handledarna
är involverade i olika forsknings- och samverkansprojekt som i sig gör det möjligt att följa
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samhällsutvecklingen på ett nära sätt. Samverkan med arbetslivet utanför akademin sker även i
enskilda forskningsprojekt, genom möten med representanter för arbetslivet som är öppna för alla
doktorander och genom den anställningsform som kallas avtalsdoktorand.
Självvärderingen visar att utbildningen aktivt verkar för att doktoranderna ska delta i att utveckla
utbildningen. Det sker på individuell nivå i utformandet av den egna utbildningen och på övergripande
nivå genom formell representation i utskott och nämnder. Dessutom finns det rutiner för
kursutvärderingar, medarbetarundersökningar och doktorandundersökningar. Det finns möjlighet till
val även inom de obligatoriska kurspoängen, och det är möjligt att tillgodoräkna sig kurser från andra
lärosäten. Detta innebär att det finns goda möjligheter för doktoranderna att påverka och utforma sin
egen utbildning. Utformningen av den individuella studieplanen, med övergripande planering redan
från start och en tydlig koppling mellan aktiviteter och examensmål, kan också bidra till samtal där
fortlöpande planering och val vad gäller utbildningens upplägg och innehåll kopplas till
doktorandernas utveckling och behov i olika faser.
Det finns en struktur för att bevaka att ett jämställdhetsperspektiv och lika villkor beaktas, vilket är en
utmärkt grund för att se till att utbildningen genomsyras av jämställdhetsperspektiv. Styrelsen för
utbildningsvetenskap har utsett en genuslektor som har till uppdrag att säkerställa ett genus- och
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Det finns även ett forum för genusvetenskap, en
strategigrupp för lika villkor, riktlinjer för likabehandling avseende lön samt särskilda karriärsamtal för
att säkerställa allas möjligheter till akademisk karriär. Vidare nämns att jämställdhetsperspektivet ska
genomsyra kurser så att kurslitteratur och innehåll representeras av både kvinnor och män. Personer
av olika kön ska vara representerade i all verksamhet, och doktoranderna bör ha en kvinna och en
man som handledare.
Det finns utarbetade rutiner och organisatoriska strukturer för hur doktorandernas arbete ska följas
upp, hur kurser och andra aktiviteter ska revideras och på vilket sätt återkoppling ska ske till de
aktörer som finns inom akademin. Sammantaget bedöms kvalitets-, gransknings- och
utvecklingsarbetet utföras på ett bra sätt med systematisk uppföljning. Självvärderingen ger ett flertal
exempel på hur identifierade utvecklingsområden har blivit föremål för förändringsarbete och åtgärder
på olika nivåer. Goda exempel på kvalitetsarbete är återkommande medarbetar- och
doktorandundersökningar, upprättande av handlingsplaner och involvering av forskarstuderande i
arbetet. Ytterligare ett gott exempel är att man återkommande och fördjupat granskar och följer olika
fokusområden i den individuella studieplanen.
När det gäller uppföljningen av arbetslivsperspektivet sker det enligt självvärderingen inom ramen för
det systematiska kvalitetsarbetet, där kursvärderingar och arbetet med de individuella studieplanerna
är viktiga inslag. Bedömargruppen anser dock att det är oklart på vilket sätt erfarenheter efterfrågas,
utvärderas och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla arbetslivsperspektivet i utbildningen. I
självvärderingen skriver lärosätet att det finns ett utvecklingsbehov när det gäller att ta vara på
erfarenheter från alumner som valt att lämna lärosätet för arbete vid annat lärosäte, eller som valt att
gå till arbetsgivare utanför akademin.
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Linnéuniversitetet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Linnéuniversitetet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4067

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
I självvärderingen och i den allmänna studieplanen beskrivs pedagogik som ett samhällsvetenskapligt
ämne där kunskapsobjektet är utbildning och bildning, undervisning och lärande samt socialisation
och kommunikation i olika lärandekontexter, såväl inom som utanför den institutionaliserade
utbildningen. Självvärderingen beskriver att ämnet har breddats under senare år och fått en mer
flerdisciplinär karaktär. Ämnets vetenskapliga grund positioneras i en skärningspunkt där olika
vetenskapliga traditioner möts: bildning, kritisk samhällsvetenskap och empirisk
professionsvetenskap. Forskarutbildningen i pedagogik vid Linnéuniversitetet säger sig utbilda
"professionella forskare" och "forskande professionella". Ett relativt brett fält av pedagogisk
forskningstradition inkluderas i ämnesbeskrivningen. Bedömargruppen menar att
ämnesavgränsningen är precis, adekvat och välmotiverat formulerad.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och utförande.
Av det sammantagna underlaget (självvärdering och tabellbilagor) framgår att forskarutbildningens
personalstyrka består av sju professorer, två seniorprofessorer, två gästprofessorer och en
adjungerad professor. Tre av dessa är kvinnor. Vidare finns här åtta docenter och ett tjugotal
disputerade lärare. Fem ärenden för prövning av docentkompetens pågick vid tiden för
självvärderingen. Sammantaget är 35 lärare engagerade som handledare eller examinatorer, varav
22 är män. Underlaget uppger vidare att man har 26 aktiva doktorander, varav 22 är kvinnor. När
doktoranderna rekryteras matchas deras forskningsintresse mot passande handledarkompetens.
Handledarbyte kan aktualiseras av antingen handledaren eller doktoranden. Rutiner för
handledarbyte finns, och doktoranden involveras i hanteringen. Utbildning i forskarhandledning både
ges och krävs för handledaruppdrag. Publikationslistorna visar att handledar- och lärargruppen
sammantaget har en god vetenskaplig kompetens med en både varierad och internationellt solid
forskningsprofil som är relevant för den lokala ämnesprofilen. Självvärderingen nämner att man
saknar kompetens vad gäller yngre barn och förskola samt i kvantitativ metod. Samarbete med andra
ämnen och lärosäten pågår för att stärka dessa kompetensområden. Under intervjuerna framgick att
en gästprofessor med kompetens inom området yngre barn och förskola har rekryterats sedan
självvärderingen skrevs, och att en postdoc-anställning riktad mot kvantitativ metod är på väg.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling till relevanta intressenter.
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Av självvärderingen framgår att handledarkollegiet har ett övergripande ansvar för utbildningen.
Handledarkollegiet är också basen för personalens professionella utveckling och meritering. Detta
kan till exempel innebära att erfarna kollegor förhandsgranskar ansökningar om professorsbefordran
och ansökningar om att antas som docent. Under intervjuerna framkom att prefekten varje år
genomför medarbetarsamtal, som bland annat systematiskt följer upp lärarnas och handledarnas
kompetensutveckling. Forskarutbildningens teambaserade handledningsmodell bidrar till att skola in
nya handledare i uppdraget.
Självvärderingen anger att professorer och docenter har tid för forskning utifrån produktion, och att
forskningstiden därmed kan omfatta 20-50 procent. Lektorernas tid för kompetensutveckling uppgår
till 10-20 procent. Handledningen utvärderas i samband med att man följer upp de individuella
studieplanerna, där utrymme finns för doktorandernas och handledarnas noteringar om utbildningsoch handledningsprocessen. Den doktorandbarometer som lärosätet har genomfört visar att
doktoranderna generellt är nöjda med handledningen. Varje termin ägnas två dagar åt att lyfta frågor
och problem, bidra till kollegial utveckling samt åt att bedöma om kvalitetspolicyn och
kvalitetsprinciperna behöver utvecklas. En av dagarna är till för att diskutera kvaliteten på
forskarutbildningen generellt, och den andra är till för att ta upp specifika problem i handledningen
med enskilda doktorander. Ansvarig för uppföljningsdagarna är forskarutbildningens studierektor.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätet tillämpar systematiska former för att följa upp handledaroch lärargruppens kompetensutveckling. Underlaget beskriver i mindre utförliga termer hur
uppföljningarnas resultat omsätts i åtgärder.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Av självvärderingen framgår att forskarutbildningsmiljön organiseras i sex tematiska grupper:
läroplansteori och didaktik, kollegiet för lärares arbete, kollegiet för värdepedagogisk forskning, barnoch barndomskollegiet, Centrum för specialpedagogisk forskning samt Institutet för kunskaps- och
metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården). Publikationslistorna och självvärderingen
visar att gruppernas forskare sammantaget uppvisar en hög nivå vad gäller internationell publicering,
och att man är framgångsrik vad gäller externa forskningsmedel. Grupperna och deras
forskningsinriktningar presenteras för doktoranderna när de introduceras vid utbildningen. Alla
doktorander har en hemvist i någon av grupperna och deltar i de forskar- och samverkansnätverk
som finns där. Bedömargruppen ser positivt på att forskargrupperna aktivt och systematiskt involveras
i utbildningen redan vid introduktionen. Deltagande och aktiv medverkan vid internationella och
nationella konferenser som är relevanta för pedagogikforskningen sker regelbundet. Man bedriver
också samverkan och forskningsbaserat utvecklingsarbete i grupperna, till exempel genom
kommunfinansierade licentiander.
Vid institutionen finns ett gemensamt högre seminarium i pedagogik, där bland annat doktorandernas
pågående avhandlingsarbete behandlas. Utöver detta har forskargrupperna även egna seminarier.
För att stärka utbildningsmiljön antar man som princip en grupp doktorander samtidigt. Medan
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doktorandgruppen består av en övervägande del kvinnor (22 av 26) är förhållandet det motsatta för
handledargruppen (10 av 15 i professors- och docentgruppen är män respektive 9 av 15 i
lektorsgruppen). Bedömargruppen instämmer i underlagets självkritiska analys som anger att det
finns behov av utvecklingsarbete när det gäller könsfördelningen.
Utbildningen ges vid två campus, vilket innebär att seminarier och arbetsmöten genomförs digitalt och
kan följas via länk också utanför campusorterna. Bedömargruppen menar att kravet på fysisk närvaro
vid de obligatoriska kurserna i antingen Växjö eller Kalmar kan vara ett sätt att hantera det
geografiska avståndet. Dock kvarstår faktum att utbildningen har en delad fysisk arbetsmiljö. Av det
samlade underlaget framgår att vissa grupper av doktorander inte självklart har tillgång till miljöns
dagliga aktiviteter av andra skäl. Ett ökat antal internationella doktorander har till exempel inneburit att
man ser behov av att i större utsträckning använda engelska som arbetsspråk. Självvärderingen
konstaterar också att kommunfinansierade licentiander bara deltar i miljön vid seminarier, kurser och
handledning, och att adjunkter som genomför utbildningen på sin kompetensutvecklingstid har svårt
att frigöra sig från sitt undervisningsuppdrag. Intervjuerna bekräftade denna bild. Bedömargruppen
menar att det här finns utvecklingsmöjligheter vad gäller olika doktorandgruppers villkor för att delta
aktivt i forskarutbildningsmiljön.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Av självvärderingen framgår att man regelbundet genomför fakultetsbaserade uppföljningar av
forskarutbildningsmiljön. En inventering och värdering av forskargrupperna gjordes 2015, och en
extern genomlysning av pedagogikämnets utbildnings- och forskningsverksamhet genomfördes 2016.
Handledarkollegiet ansvarar för forskarutbildningens kvalitet och för att utarbeta och följa upp såväl
policydokument som den särskilda organisation som rör kvalitetsfrågor. Till organisationen för
kvalitetsfrågor hör bland annat studierektorns uppdrag, en styrgrupp för utbildningens innehåll och
genomförande samt ett kvalitetsråd. I kvalitetsrådet ingår professorer, examinatorer och
forskningsledare. Självvärderingen framhåller att doktoranderna i den senaste doktorandbarometern
(vårterminen 2016) upplever att utbildningsmiljön är god. Det samlade underlaget visar att de olika
formerna för uppföljning, åtgärder och återkoppling sammantaget säkerställer kvalitet i
forskarutbildningsmiljön.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Utifrån det samlade underlaget finner bedömargruppen att avgränsningen av ämnet är välmotiverad
och adekvat, och att handledarnas antal och kompetens svarar mot utbildningens behov och
genomförande. Vidare anser bedömargruppen att doktorandernas deltagande i aktiva forskargrupper
innebär att de inkluderas i forskarnätverk, samverkar med olika samhällsinstitutioner, ingår i
projektverksamhet och deltar vid nationella och internationella konferenser. Bedömargruppen anser
också att man har fördelat ansvaret för kvalitetsuppföljning mellan forskargrupp, institution, fakultet
och lärosätesnivå på ett både relevant och välorganiserat sätt.
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Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen ett gott exempel i att
forskargrupperna involveras aktivt i utbildningen redan vid introduktionen. Bedömargruppen
uppmärksammar också de problem som lärosätet lyfter i självvärderingen med vissa
doktorandgruppers tillgång till miljöns vardagsarbete (internationella doktorander,
kommunfinansierade licentiander och adjunkter med undervisningsuppdrag). Bedömargruppen menar
att det finns utvecklingsmöjligheter inom detta område. Bedömargruppen menar också att det är
viktigt att se över och åtgärda situationen med den ojämna könsfördelningen i såväl handledar- och
lärargruppen som i doktorandgruppen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
I en bilaga till den allmänna studieplanen beskrivs hur de nationella examensmålen för doktorsrespektive licentiatexamen säkerställs genom kurser, seminarier, konferensdeltagande,
avhandlingsarbete och uppsatsarbete. Bilagan presenterar de obligatoriska kursernas mål, innehåll,
undervisning och examinationsformer samt seminariernas organisation och roll i uppföljningen av
avhandlingsarbetet. Vidare presenterar bilagan även syftet med konferensdeltagande samt
avhandlingsarbetets uppläggning. En matris redogör detaljerat för relationen mellan examensmål,
utbildningsmål och kursmål. Bedömargruppen menar att självvärderingen ger en detaljerad
beskrivning av några av de fem obligatoriska kurserna och av en valbar kurs, samt hur innehållet i
dessa säkerställer måluppfyllelse av examensmålen för kunskapsformen kunskap och förståelse. Den
obligatoriska kursdelen omfattar enligt den allmänna studieplanen 45 högskolepoäng för
doktorsexamen. Den valbara kursdelen omfattar 45 högskolepoäng för doktorsexamen respektive 15
högskolepoäng för licentiatexamen. Bedömargruppen konstaterar att de obligatoriska kurserna
innehåller både metod och pedagogik som vetenskap och dess traditioner.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Av det sammantagna underlaget framgår att de individuella studieplanerna följs upp varje år av
doktorander och handledare tillsammans. Forskarutbildningens forskningssekreterare och
studierektor ansvarar för att detta blir gjort. De individuella studieplanerna innehåller uppgifter om hur
doktoranderna når examensmålen genom olika aktiviteter. Om arbetet inte fortgår som planerat
behandlas ärendet av handledarkollegiet. Självvärderingen anger att de individuella studieplanerna i
dagsläget fokuserar på hur långt doktoranderna har kommit i relation till examensordningens mål, och
att lärosätet önskar utveckla planerna så att de i större utsträckning också kan fungera som ett
instrument för pedagogisk planering. Detta anser bedömargruppen vara ett relevant
utvecklingsområde. Bedömargruppen uppmärksammar också att lärosätet diskuterar värdet av att
ange hur långt doktoranderna har kommit i procent, och ser en möjlig risk för att detta kan innebära
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att undervisningen instrumentaliseras på bekostnad av ett innehållsligt djup och individuella
lärprocesser. Bedömargruppen uppmärksammar vidare att man behöver utveckla möjligheten att följa
upp doktorandernas progression i utvecklingen av kunskap och förståelse, och ser positivt på att ett
sådant arbete har påbörjats. Kurserna utvärderas enligt underlaget kontinuerligt och revideras vid
behov.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Självvärderingen beskriver hur aspektens olika delar säkerställs genom att den konkret visar hur olika
inslag i utbildningen har särskild relevans för dessa. När det gäller förmågan att planera och bedriva
forskning inom givna tidsramar menar lärosätet att de tre obligatoriska avhandlingsseminarierna
(planerings-, mitt- och slutseminariet) är viktiga, men också examinationsuppgifter i vissa kurser och
andra uppdrag. Förmågan att presentera egen forskning tränas genom deltagande i nationella och
internationella konferenser. Konferensdeltagande uppmuntras och det finns en särskild resurs om 40
000 kronor per doktorand att använda för detta ändamål under studietiden. Doktoranderna får
förutsättningar att se forskningens bidrag till samhällsutvecklingen och att stödja andras lärande
genom att de deltar i och får inblick i forskargruppernas praktiknära forskning. Doktoranderna deltar
också i forskningscirklar och medverkar i internationella utvecklingsprojekt, vilket ger ytterligare
möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen och att stödja andras lärande. Självvärderingen anger
även att avhandlingens inriktning har betydelse för detta mål. Ett exempel på hur projekt med fokus
på samhällsförändring förväntas bidra till måluppfyllelsen är utbildningens projekt med doktorander
från Tanzania, som har deltagit med hjälp av medel från Världsbanken. Bedömargruppen ser det som
en intressant åtgärd i sammanhanget att man vid antagningen av doktorander har samhällsrelevans
som ett kriterium i bedömningen av de sökandes tänkta avhandlingsprojekt. Bedömargruppen
uppmärksammar att alla doktorander har valt att lägga 20 procent av sin tid på
institutionstjänstgöring, och att alla nuvarande doktorander undervisar i lärarutbildningen. Detta
menar lärosätet också ger erfarenheter som bidrar till att säkerställa måluppfyllelse.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen beskriver att avhandlingstexterna granskas vid de obligatoriska seminarierna och
följs upp i de individuella studieplanerna. Även konferensdeltagande följs upp i de individuella
studieplanerna. Om någon doktorand inte håller tidsramarna hanteras detta av handledarteamet och
examinatorn. Vid den senaste doktorandbarometern svarade 78 procent av doktoranderna att de
hade utvecklat sin förmåga att utföra uppgifter inom angiven tid. Bedömargruppen uppmärksammar
att det framgår av självvärderingen och intervjuerna att deltagande i internationella konferenser och
nätverk inte alltid täcks av den ekonomiska resurs som varje doktorand får. En utredning pågår för att
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se över och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i detta avseende, något som
bedömargruppen ser som en viktig åtgärd för måluppfyllelsen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Självvärderingen ger exempel på hur vissa forskningsetiska moment och inslag av reflektion över
vetenskapens möjligheter och roll i samhället ingår i de obligatoriska kurserna. Det finns också
exempel på uppgifter som syftar till att träna och examinera doktorandernas intellektuella
självständighet. Det framgår vidare att mål och innehåll från en tidigare valbar kurs i forskningsetik
numera har "bakats in" i hela utbildningen som ett av flera perspektiv. Målen att tillämpa etiska
riktlinjer och lagar och att kunna redovisa och argumentera för etiskt välgrundade val i
forskningsprocessen får utrymme under introduktionskurserna och på avhandlingsseminarierna.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av det samlade underlaget framgår att de forskningsetiska aspekterna av avhandlingsarbetet följs
upp i de individuella studieplanerna, som också har en särskild markering för om en forskningsetisk
bedömning krävs eller inte. Självvärderingen ger konkreta exempel på hur även övriga delar av
examensmålet examineras och följs upp. Bedömargruppen uppmärksammar att självvärderingen
redovisar resultat från den senaste doktorandbarometern, som innehöll frågor med anknytning till
examensmålen för värderingsförmåga och förhållningssätt.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar hur kurser, seminarier, handledning
samt deltagande i nationella och internationella konferenser bidrar till att säkerställa kvalitet och
måluppfyllelse i aspektområdet. Självvärderingens och den allmänna studieplanens beskrivningar av
kursernas innehåll och examinationsuppgifter bedöms vara relevanta för att doktoranderna ska kunna
utveckla kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga i att med adekvata metoder bedriva
forskning inom givna tidsramar. Underlaget visar också att handledningsprocessen och de
obligatoriska avhandlingsseminarierna tränar värderingsförmåga och förhållningssätt i relation till
forskningsetiska riktlinjer. Dessa inslag tränar också doktorandernas intellektuella självständighet och
ger insikter om vetenskapens roll i samhället. Bedömargruppen ser det som ett gott exempel att
lärosätet har infört samhällsrelevans som ett kriterium i samband med antagning till utbildningen. Den
allmänna studieplanen beskriver att de obligatoriska kursernas lärandemål svarar mot
examensmålen. Bedömargruppen uppmärksammar och ser positivt på att självvärderingen
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konstaterar ett behov av att utveckla instrument som kan följa upp progression. Det är också positivt
att man önskar utveckla de individuella studieplanerna till ett redskap för pedagogisk planering.
Bedömargruppen menar att båda dessa punkter är viktiga utvecklingsområden. Bedömargruppen
konstaterar att uppgifterna om genomströmning inte föranleder några särskilda frågor.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Sammantaget bedöms utbildningen förbereda för ett arbetsliv inom såväl universitet och högskolan
som inom skolverksamhet utanför akademin. Till exempel har man utvecklat en licentiatforskarskola i
samverkan med kommunala skolhuvudmän, och deltagarna förutsätts gå tillbaka till den offentliga
sektorn efter examen. Bedömargruppen konstaterar att underlaget ger en mindre tydlig bild av hur
utbildningen förbereder för en internationell karriär eller för en karriär inom andra områden.
Utifrån självvärderingen konstaterar bedömargruppen att det endast i liten utsträckning förekommer
karriärväxling. De doktorander som under forskarutbildningen befinner sig inom skolverksamhet eller
annan yrkesverksamhet fortsätter i vissa fall där efter examen, medan andra, såväl från
forskarskolorna som övriga forskarstuderande, fortsätter inom akademin. Denna bild förstärktes också
under intervjuerna. Bedömargruppen menar att lärosätet i större utsträckning än idag kan ta vara på
doktorandernas olika erfarenheter, både för att förstärka utbildningen och för att tydliggöra vilka olika
framtida karriärvägar som finns. Av det samlade underlaget framgår att lärosätet aktivt arbetar för att
förbereda för en fortsatt karriär inom det egna lärosätet eftersom det finns ett stort behov av att
rekrytera nya forskare och lärare. Bedömargruppen noterar detta, men konstaterar att en sådan
policy inte behöver utesluta att utbildningen också förbereder för andra karriärer.
Enligt underlaget ger deltagandet i forskargrupperna möjlighet för doktoranderna att socialiseras in i
yrkesverksamheten inom akademin, och institutionstjänstgöringen bidrar till att förbereda för en
senare lektorsanställning - särskilt när det gäller läraruppdraget. För de doktorander som har
anställning utanför universitetet under utbildningen planerar man för en fortsatt karriär där, till
exempel inom landstingets sjukvård eller ledningsuppdrag inom förskola och skola.
Självvärderingen konstaterar att doktoranderna med anställning utanför universitetet inte deltar i
forskningsmiljön i samma utsträckning som övriga doktorander. Bedömargruppen menar att det finns
möjligheter att utveckla de yrkesförberedande inslagen och därmed ge alla doktorandkategorier
möjlighet att delta i aktiviteter som förbereder för fortsatt karriär såväl inom som utanför akademin.
Bedömargruppen konstaterar vidare att en översyn av de olika doktorandkategoriernas
utbildningsvillkor i ett arbetslivsperspektiv har en viktig plats i ett sådant utvecklingsarbete.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det samlade underlaget visar att uppföljning sker i viss utsträckning, och att resultaten används för att
förbättra utbildningen.
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De individuella studieplanerna följer upp doktorandernas arbetssituation med hjälp av de
karriärsamtal som alla doktorander får. De doktorander som har institutionstjänstgöring har
medarbetarsamtal med prefekten regelbundet, och då inkluderar samtalen även karriärrådgivning.
För övriga doktorander förväntas motsvarande samtal ske i den ordinarie verksamheten.
En uppföljning av alumners yrkeskarriär har genomförts, och den bekräftar att de flesta som
disputerat arbetar inom den svenska högskolesektorn. Många har anställning vid Linnéuniversitetet.
Bedömargruppen menar att sådana uppföljningar också bör inkludera frågor om huruvida de
kunskaper och kompetenser som alumnerna nådde under utbildningen är relevanta och tillräckliga
sett ur ett arbetslivsperspektiv.
Av underlaget framgår vidare att ingen aktiv alumnverksamhet pågår. Lärosätet får viss information
via informella alumnträffar med de som fortsätter att arbeta inom universitetet. Information från
alumner som arbetar utanför universitetet kan också komma fram genom fortsatta kontakter inom till
exempel utvecklingsprojekt. Bedömargruppen menar att även om sådan information har ett värde är
värdet ändå begränsat eftersom informationen inte har samlats in systematiskt och bara omfattar
vissa respondenter.
Självvärderingen anger att man inte har bedömt det som angeläget med en kartläggning av andra
karriärvägar än fortsatt akademisk karriär, eftersom det egna behovet av disputerade lärare och
forskare i pedagogik är stort. I självvärderingen pekar lärosätet på att uppföljning av doktorandernas
institutionstjänstgöring har indikerat en för hög arbetsbelastning. Utvecklingsarbete pågår för att
förebygga detta, vilket bedömargruppen välkomnar.
Det sammantagna underlaget visar att utbildningen i första hand förbereder för arbete som lärare och
forskare vid svenska högskolor och universitet, och att yrkeskarriären för doktorander med anställning
utanför akademin fortsätter i den sektor där de tidigare arbetat. Bedömargruppen menar att det
därigenom finns områden som behöver utvecklas, framför allt när det gäller att bredda
doktorandernas karriärval gentemot tidigare erfarenheter och att bättre ta tillvara erfarenheterna av
utbildningen. Bedömargruppen ser uppföljning av alumners erfarenheter som ett utvecklingsområde.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram den tydliga samverkan med skolverksamhet i
olika former, bland annat genom utvecklingsprojekt, rekrytering till forskarutbildningen och samverkan
genom kommundoktorander och licentiatforskarskolor. Det är även positivt att lärosätet betonar de
generiska förmågor som utvecklas under utbildningen.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktorander tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Av självvärderingen framgår att doktoranderna har möjlighet till formellt inflytande i olika beslutande
och beredande organ, bland annat i handledarkollegiet. Det framgår dock inte i vilka övriga organ
som doktoranderna är representerade. Informellt inflytande finns till exempel genom deltagande i
internat, kvalitetsdagar, granskningsuppgifter och olika forskargrupper. Självvärderingen anger att
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doktoranderna anser att de har möjlighet att påverka utbildningen, med undantag för de obligatoriska
kurserna och deras innehåll. Av underlaget framgår att lärosätet för närvarande ser över detta.
Självvärderingen indikerar att det finns doktorander som av olika skäl inte är närvarande och
delaktiga i forskarutbildningsmiljön. Detta kom också fram i intervjuerna. Bedömargruppen menar att
det är viktigt att utveckla möjligheterna för alla doktorander att medverka i miljöns dagliga verksamhet
på fler sätt än bara via länk. Detta är viktigt av både arbetsmiljöskäl och delaktighetsskäl. Lärosätet
planerar att utveckla en digital kommunikationsplattform i form av ett så kallat kursrum. Kursrummet
ska göra det möjligt för doktoranderna att kontinuerligt samtala om kurser och andra inslag i
utbildningen med varandra samt med lärare och handledare. Bedömargruppen ser detta som ett gott
exempel på hur man kan skapa delaktighet och kollektivt stöd från seniora forskare till doktorander.
Av det samlade underlaget framgår vidare att lärosätet arrangerar regelbundna kvalitetsdagar där
doktorander och lärare tillsammans lyfter och diskuterar utmaningar och problemområden. Enligt
självvärderingen arbetar lärosätet med såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.
Doktorandbarometern visar att doktoranderna upplever arbetsmiljön som positiv. Doktoranderna har
dock tidigare lyft problem med seminariekulturen, bland annat när det gäller hierarkier och
delaktighet. Lärosätet har uppmärksammat och arbetat med detta, och enligt självvärderingen har
situationen förbättrats. Bedömargruppen ser positivt på fortsättningen av detta arbete.
Bedömargruppen konstaterar att det i det samlade underlaget uppges att handledarbyten i de flesta
fall inte skapar några problem. Rutiner finns för handledarbyten, och byte kan aktualiseras av såväl
doktoranderna som av handledarna. Om ett byte blir aktuellt inventerar och föreslår
handledarkollegiet en ersättare, eventuellt efter förslag från doktoranden. Dekanus fattar sedan beslut
i frågan.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av underlaget framgår att kursvärderingar genomförs kontinuerligt. De frågor som har kommit upp
under utvärderingar och samtal diskuteras vidare vid personaldagar, internat och kvalitetsdagar.
Genom den regelbundna doktorandbarometern följer man systematiskt upp doktorandernas
erfarenheter och synpunkter på utbildningen, till exempel när det gäller utmaningar i att kombinera
institutionstjänstgöring och studier eller när det gäller hur doktoranderna upplever den psykosociala
arbets- och studiemiljön.
Bedömargruppen konstaterar att underlaget ger tydlig information om hur doktorandperspektivet följs
upp systematiskt genom internat och kvalitetsdagar, men att det är mer oklart hur man i övrigt följer
upp detta perspektiv. Ett exempel på område där det råder tveksamhet om uppföljningen är åtgärder
som rör de problemområden som doktorandgruppen lyfter i handledarkollegiet. Självvärderingen
anger att det föreligger ett delat ansvar mellan doktorander och studierektor, men bedömargruppen
konstaterar att det är oklart hur ansvarsfördelningen för uppföljning och åtgärder ser ut mer konkret.
I självvärderingen finns en självkritisk reflektion kring behovet av att utveckla former för alumners
perspektiv. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att skapa rutiner för detta.
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Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar en hög grad av medvetenhet när det
gäller doktorandperspektivet, och det finns flera självkritiska resonemang. Bedömargruppen
uppmärksammar att lärosätet tidigare har arbetat med den psykosociala miljön och gruppdynamiken,
och att det för närvarande pågår en utredning för att säkerställa att alla doktorander erbjuds likvärdiga
ekonomiska förutsättningar. Bedömargruppen menar att det är viktigt att följa upp den indikerade
stressfaktor som har kopplats till institutionstjänstgöringen, och som prefekten nu ansvarar för. Detta
är särskilt viktigt eftersom utbildningen är placerad vid flera institutioner. Bedömargruppen menar
också att de hinder som föreligger för vissa doktorandkategoriers delaktighet i
forskarutbildningsmiljön kräver fortsatt systematisk uppföljning och lämpliga åtgärder.
Som goda exempel vill bedömargruppen lyfta arbetet för att motverka hierarkier i seminariekulturen,
och det faktum att doktorander är representerade i handledarkollegiet. Bedömargruppen ser
svagheter vad gäller uppföljningen av alumners synpunkter på forskarutbildningen, och ser det
påbörjade arbetet med att skapa former för sådan uppföljning som ett viktigt utvecklingsområde.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Av självvärderingen framgår att en plan för lika villkor fastställdes vid lärosätet 2016.
Likavillkorsplanen innebär att ett mångfalds- och likvärdighetsperspektiv ska tillämpas i all utbildning
och i alla beslutsprocesser. Självvärderingen och dess bilaga visar att doktorandgruppen består av en
stor majoritet kvinnor (22 av 26 doktorander). Lärosätet menar att detta kan förklaras av att
rekryteringen till stor del sker från lärarutbildningarna, där majoriteten av studenterna utgörs av
kvinnor. Vid antagning av doktorander och vid anställningar tillämpar man principen att
underrepresenterat kön prioriteras om meriterna i övrigt är lika. I handledargruppen är
könsfördelningen den motsatta, med 22 män och 13 kvinnor. Självvärderingen konstaterar att det
därför är svårt att tillämpa principen att handledarteamen ska bestå av både kvinnor och män.
Bedömargruppen noterar att handledarteamen är blandade i bara lite drygt hälften av teamen (14 av
26). Vid tillsättning av sakkunniga och ledamöter i betygsnämnder anger likavillkorsplanen att både
kvinnor och män ska vara representerade. Av det samlade underlaget framgår att lärosätet har en
ambition att integrera jämställdhetsperspektivet i kurser och avhandlingsprojekt, men att detta ännu
inte är systematiskt genomfört. Bedömargruppen välkomnar att lärosätet har identifierat
jämställdhetsperspektivet i utbildningen som ett utvecklingsområde.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Det är dock inte tydligt hur resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i
åtgärder och om återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att likavillkorsplanen ska följas upp löpande från och med 2017. Man ska
regelbundet analysera och redovisa resultat utifrån särskilda jämställdhetsindikatorer.
Bedömargruppen uppmärksammar att lärosätet har ett program för att stödja och följa upp kvinnliga
forskares meritering för att åstadkomma en bättre balans mellan kvinnliga och manliga professorer
och docenter. Man konstaterar också att man behöver intensifiera denna typ av insatser.
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Bedömargruppen noterar att självvärderingen inte nämner någon motsvarande plan för att öka antalet
manliga sökande till forskarutbildningen.
Det framgår av det samlade underlaget att jämställdhetsperspektivet i utbildningen ses som en aspekt
av ett mer övergripande perspektiv som handlar om mångfald, likvärdighet och lika villkor.
Jämställdhet som en fråga om mans- eller kvinnodominans tas upp i självvärderingens redovisning
och värdering av forskarutbildningsmiljön och personalen. Bedömargruppen ser principen om att
både män och kvinnor ska ingå i varje doktorands handledarteam som ett relevant mål att arbeta för.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätets likavillkorsplan är intressant, men att det inte framgår av
underlaget på vilket sätt den ger utrymme för uppföljning av jämställdhetsperspektivet i utbildningen.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Självvärderingen beskriver uppföljning, åtgärder och återkoppling för de olika aspektområdena. I en
sammanvägd bedömning konstaterar bedömargruppen att beskrivningarna innehåller information om
såväl hur detta organiseras som var i organisationen ansvaret för kvalitetsuppföljning ligger. Dock är
det mindre tydligt vilka åtgärder som uppföljningarna har lett till och hur återkoppling sker.
Bedömargruppen menar ändå att självvärderingens sammanfattning av vilka åtgärder som det
samlade kvalitetsarbetet lett fram till ger en god översikt av påbörjade åtgärder och var ansvaret för
återkoppling och genomförande ligger. Bedömargruppen konstaterar att lärarna och handledarna har
tid för kompetensutveckling, egen forskning och meritering och att detta följs upp under både
kollektiva och individuella former. Forskarutbildningsmiljön följs kontinuerligt upp på olika nivåer i
organisationen. Vidare noterar bedömargruppen att utbildningen innehåller ett antal delar med
särskild relevans för systematisk kvalitetsuppföljning, från antagningsprocedur till kvalitetssäkring av
avhandlingarna. Dessa delar är väl beskrivna i underlaget.
Bedömargruppen menar att den alumnverksamhet som bedrivs inte systematiskt följer upp
utbildningens innehåll och relevans för framtida yrkesverksamhet, och ser detta som ett viktigt
utvecklingsområde. Det utvecklingsarbete som har genomförts för att tydliggöra och åtgärda problem
i utbildningens seminariekultur ser bedömargruppen som ett gott exempel på utvecklingsarbete som
bidrar till integrering av doktorandperspektivet. Kursutvärderingar genomförs kontinuerligt och
diskuteras vidare vid personaldagar, internat och kvalitetsdagar. Genom den regelbundna
doktorandbarometern gör man systematiska uppföljningar av doktorandernas erfarenheter och
synpunkter på utbildningen. Lärosätets plan för lika villkor och de särskilda jämställdhetsindikatorer
man har utvecklat inom ramen för planen är enligt bedömargruppen relevanta redskap för att följa upp
hur jämställdhet främjas i utbildningen. Dock menar bedömargruppen att arbetet behöver
kompletteras med mer specifikt jämställdhetsinriktade åtgärder och återkopplingar.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta det särskilda avsnitt i självvärderingen som beskriver
det pågående kvalitetsarbetet i åtta punkter. Här identifierar man åtgärder som är på väg att vidtas,
och beskriver var ansvaret för att detta ska ske ligger. Åtgärderna handlar om att utveckla
forskarmiljön genom att verka för att rekrytera fler kvinnliga docenter och professorer, att utveckla fler
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seminarier på engelska för att kunna rekrytera fler internationella doktorander och att utveckla den
individuella studieplanen som ett pedagogiskt redskap för att mer systematiskt följa upp
forskarutbildningen. Andra åtgärder är att koppla doktorandernas arbete till forskargruppernas
verksamhet, att bättre planera förhållandet mellan institutionstjänstgöring och forskarstudier, att
utveckla alumnverksamheten, att följa upp jämställdhetsperspektivet i enlighet med
Linnéuniversitetets likavillkorsplan och att göra en översyn av de ekonomiska förutsättningarna för
doktoranders olika göromål. Bedömargruppen noterar att dessa åtgärder tydligt anknyter till de
problem som lyfts i självvärderingen, och konstaterar att intervjuerna visade att flera av de planerade
åtgärderna är på väg att verkställas.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Linnéuniversitet är en relativt stor utbildning med två campus, ett
i Växjö och ett i Kalmar. Forskarutbildningen tillhör organisatoriskt den samhällsvetenskapliga
fakulteten, och ansvaret för utbildningen delas mellan pedagogiska institutionen och institutionen för
utbildningsvetenskap. I beskrivningen av den lokala ämnesprofilen tydliggörs förankringen i såväl
vetenskapliga traditioner som i empirisk professionsvetenskap.
Doktorandernas deltagande i sex aktiva forskargrupper innebär att de får tillgång till nationella och
internationella forskningsnätverk. De får också möjligheter att samverka med aktörer utanför
akademin. I det samlade underlaget lyfts en del problem med att utbildningen bedrivs vid två campus,
och att vissa doktorandgrupper har svårt att delta i miljöns vardagsverksamhet på grund av
geografiska förhållanden, språk, undervisningsuppdrag eller anställning utanför lärosätet.
Bedömargruppen ser det som angeläget att utbildningsmiljön görs tillgänglig för alla
doktorandkategorier.
Den allmänna studieplanen beskriver hur lärandemål i de obligatoriska kurserna innehållsligt relateras
till examensmålen. Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar hur kurser,
seminarier, handledning samt deltagande i nationella och internationella konferenser bidrar till att
säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i aspektområdet utformning, genomförande och resultat.
Vad gäller arbetslivsperspektivet konstaterar bedömargruppen att utbildningen framför allt förbereder
för en yrkeskarriär inom akademin, med hänvisning till det egna rekryteringsbehovet.
Bedömargruppen ser detta som en rimlig motivering men menar att detta inte utesluter att lärosätet
också öppnar för andra karriärvägar.
Utifrån det samlade underlaget konstaterar bedömargruppen att doktorandperspektivet är integrerat i
utbildningen vad gäller delaktighet och inflytande i stora delar av utbildningen, men att det finns en
utvecklingspotential när det gäller möjligheten att påverka kursutbud och seminarier.
Jämställdhetsperspektivet i utbildningen skrivs fram som en del av ett mer övergripande perspektiv
som handlar om mångfald, likvärdighet och lika villkor. En ojämn könsfördelning råder i
doktorandgruppen (betydligt fler kvinnor än män) och i handledargruppen (fler män än kvinnor).
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar att det finns en medvetenhet om detta
och att det pågår kvalitetsarbete för att synliggöra jämställdhetsperspektivet i utbildningsmiljön.
Indikatorer för att följa upp jämställdhetsperspektivet vid lärosätet håller på att arbetas fram.
Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet intensifierar ett program för att stödja kvinnliga forskares
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meritering mot docent- och professorskompetens i syfte att åstadkomma en bättre balans mellan
kvinnor och män.
Självvärderingen beskriver hur uppföljning, åtgärder och återkoppling för de olika aspektområdena
organiseras, och var i organisationen ansvaret för detta ligger. Man beskriver också hur återkoppling
till berörda intressenter sker. Det framgår vidare hur kvalitetsuppföljning sker systematiskt i
utbildningens olika delar. Dessutom beskriver självvärderingen det pågående kvalitetsarbetet med
åtgärder som är på väg att vidtas. Bedömargruppen konstaterar att de planerade åtgärderna väl
anknyter till de problem som lyfts i det samlade underlaget, och att det framgick under intervjuerna att
detta arbete har påbörjats aktivt.
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Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Luleå tekniska universitet

Musikpedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-10-4063

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Etableringen av musikämnet vid Luleå tekniska universitet har en historia som sträcker sig tillbaka till
början av 1990-talet, och den är knuten till musikhögskolans verksamhet i Piteå. När man upprättade
en professur i musikpedagogik 1995 antogs samtidigt två doktorander i ämnet. Mellan 2001 och 2009
har tio doktorander disputerat inom ett brett musikpedagogiskt område - området spänner över allt
från genus och komposition till musikdidaktisk interaktion i grundskolan samt till festivalen som arena
för musikaliskt lärande. Ytterligare fem doktorander tog ut en licentiatexamen under samma period.
De ämnen som ingått i avhandlingarna under den här tiden visar att forskarutbildningsämnet är brett
och omfattar en stor del av musikpedagogikens verksamhetsfält, från klassrumsorienterade områden
till mer informella arenor.
Sedan 2012 har ytterligare tre personer disputerat, men inom forskarutbildningen i musikpedagogik
finns för närvarande bara en aktiv doktorand. I självvärderingen och i den allmänna studieplanen
beskrivs en specialisering av det musikpedagogiska forskarutbildningsämnets profil, som formulerats
efter 2012. Profilen omfattar inkluderande musikaliskt lärande i varierade miljöer, med specifik
inriktning på bedömning, kreativ komposition, kollaborativt lärande och estetisk kommunikation. Detta
är fortfarande en bred beskrivning av området, men något mer avgränsad jämfört med den tidigare
profilen. Genom att behandla ett brett spektrum av musikaliskt lärande, samt de ramar,
förutsättningar, traditioner och villkor som påverkar de situationer där musik utgör lärprocessernas
innehåll, omfattas såväl olika former av utbildningssammanhang som informellt lärande. Forskningen
har en tvärvetenskaplig inriktning, vilket bidrar till en teoretisk och metodologisk bredd.
Forskarutbildningsämnet har också en koppling till ämneslärarutbildningen inom musik och dans,
vilket gör att även danspedagogisk forskning ryms inom ämnet. Att forskningen och
forskarutbildningen har en tydlig inriktning kan, i en liten forskningsmiljö som denna, bedömas bidra
till ämnets tydlighet.
Ämnets beskrivna bredd och djup bekräftas av de publikationer som presenteras i bifogade listor.
Även de hittills publicerade avhandlingarna ger en bild som bekräftar ämnesbeskrivningen. Luleå
tekniska universitet presenterar sammantaget i självvärderingen en välmotiverad och adekvat grund
för ämnets beskrivning och avgränsning.
Bedömargruppen vill trots detta påpeka att självvärderingen beskriver forskarutbildningsämnets
specialisering på ett sätt som gör det något oklart i vilken omfattning den faktiskt har genomförts, eller
om den bara är en avsikt. Det ges ingen närmare förklaring till vad som ligger bakom valet av just den
här specialiseringen. De ämnen som har angetts är alla relevanta för musikpedagogik och för
området för forskarutbildningen, men de är som tidigare nämnts vittomfattande och inte tydligt
motiverade, något som bedömargruppen skulle vilja rekommendera med anledning av miljöns storlek
och sårbarhet.
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Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare står inte i proportion till utbildningens innehåll och
genomförande men deras sammantagna kompetens är adekvat.
Utbildningen drivs idag huvudsakligen av två personer med 100 procent anställning: en professor
som leder verksamheten och en tillsvidareanställd lektor som har arbetat länge vid institutionen.
Lektorn i musikpedagogik får medel för kompetensutveckling mot docent. Förutom dessa två
personer finns ett urval av gästlärare som både föreläser och har handledaruppdrag som biträdande
handledare. Miljön stöder sig också på en professur i musikalisk gestaltning som finns vid
institutionen, vilket bedömargruppen ser som positivt med tanke på närheten till den konstnärliga och
utövningsbaserade miljön. Självvärderingen lägger stor vikt vid att beskriva hur handledarkompetens
utvecklas. Självvärderingen beskriver också satsningar på internationell samverkan för att stärka
handledarkompetensen, exempelvis genom det aktiva nordiska nätverket för musikpedagogisk
forskning. Nätverkets nuvarande ledare är även ledare för forskningsprogrammet vid Luleå tekniska
universitet. De extra biträdande handledare som tas in från samarbetsinstitutionerna inom nätverket
är välkända i den nordiska ämnesmiljön. Med endast en aktiv doktorand framstår denna bemanning
som godtagbar, men bemanningen är för låg för att det ska gå att utöka antalet doktorander. En
doktorand och en liten handledargrupp (en huvudhandledare och en biträdande handledare) gör en i
övrigt välskött och välorganiserad utbildningsmiljö sårbar. Under åren har andra externa biträdande
handledare varit kopplade till utbildningen i musikpedagogik, ofta i en omfattning av 20-25 procent.
Intervjuerna har gett en fördjupad insikt i personalaspekten. Samtliga beskriver en miljö som fungerar
bra, och där det finns en nära relation mellan doktorand och handledare. Samarbetet med
forskningsämnet musikalisk gestaltning nämndes särskilt. Inom musikalisk gestaltning finns en större
grupp doktorander och handledare, och ett fördjupat samarbete skulle kunna förstärka
forskarutbildningen i musikpedagogik. Enligt ledningsgruppen vid institutionen diskuteras en justering
av ämnesbeskrivningarna för att låta dessa områden komma närmare varandra. Bedömargruppen
anser att institutionen bör påskynda arbetet med åtgärder som leder till att miljön stärks, bland annat
när det gäller antalet handledare och lärare. Detta är särskilt viktigt om det finns en önskan att
utbildningen ska bli bärkraftig. En annan konsekvens som följer av den lilla personalgruppen är att
doktoranden har små möjligheter att byta handledare, när det bara finns en person som kan vara
huvudhandledare inom utbildningen. Detta ser bedömargruppen som problematiskt. Vid intervjuerna
betonades från alla grupper att detta hittills inte har uppfattats som något problem, men
bedömargruppen vill ändå understryka att det medför osäkerhet för doktoranden och en sårbarhet för
utbildningen om forskarutbildningsmiljön endast består av ett fåtal personer.
Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att den minimala handledargruppen med en
huvudhandledare och en biträdande handledare innebär en för stor sårbarhet för utbildningen och en
utsatthet för doktoranden, trots att handledargruppens sammantagna kompetens är god och relevant
för utbildningens innehåll. Utbildningen vilar tungt på extern kompetens, och lärosätet har inte på ett
övertygande sätt kunna visa att man internt tar ansvar för den lilla miljön. Inte heller har man redogjort
för några konkreta planer för hur detta ska utvecklas och stärkas framöver. Det finns en potential i
samverkan med närliggande forskarutbildning, men i dagsläget framstår inte förutsättningarna för
detta som tillräckligt övertygande.
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Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och att återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen beskrivs ett omfattande system för systematisk kompetensutveckling för
handledare och lärare. Behov och åtgärder kartläggs och infogas i en individuell utvecklingsplan, där
det ska framgå vad som ska utvecklas, hur utvecklingen ska ske, vilka resurser som krävs, när
utvecklingen ska ske och när den ska avslutas. I självvärderingen beskrivs också grundligt olika forum
för regional medverkan och exponering av medarbetare, exempelvis genom innovativa forskarprojekt
i lokalmiljön. Detta ser bedömargruppen som något mycket värdefullt och utvecklande. Den
systematiska uppföljningen av kompetensen hos handledarkollegiet bedöms därför som god, och
sammantaget bedöms kompetensen för de handledare som finns i miljön som god.
Utifrån detta bedöms handledar- och lärarresurserna samt de system och strategier som finns för
utveckling och systematisk uppföljning som goda i flera avseenden, med tanke på de förutsättningar
som råder i en så liten grupp. Bedömargruppen ser dock allvarligt på de brister som hänger samman
med volymfrågan och de tänkbara negativa konsekvenserna för handledarnas kompetensutveckling
som volymen kan leda till. Alltså finns det påtagliga utvecklingsområden och brister som har med
miljöns storlek att göra, och som rör sårbarhet och kollegialt utbyte för handledarna.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå, men det saknas goda
utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället,
både nationellt och internationellt.
Forskarutbildningsmiljön i musikpedagogik omfattar endast två seniora forskare, men kompletteras
med externa medarbetare från institutioner som ingår i det nordiska nätverket för musikpedagogisk
forskning. Dessutom har miljön enligt självvärderingen en viss kontakt med den konstnärliga miljön
inom avdelningen, och man är involverad i de ämnesöverskridande doktorandseminarier som
arrangeras för samtliga doktorander vid institutionen för konst, kommunikation och lärande några
gånger per termin.
Forskningen inom musikpedagogik bedöms som omfattande i förhållande till antalet forskare, och den
bedöms även vara relevant och ligga på en hög nivå. Den samlade publiceringen inom
forskningsmiljön återfinns i erkända internationella tidskrifter. Publiceringsverksamheten är dock inte
jämnt fördelad, utan domineras av ledaren för forskarutbildningen. Trots detta har man genomfört
större projekt med efterföljande publikationer där andra i miljön är involverade, exempelvis
Boomtown-projektet (en utbildning i gehörsbaserat musikskapande). I dagsläget är dock miljön
sårbar, med få större forskningsprojekt.
En framgångsfaktor i miljön verkar vara att man fokuserar på att producera texter och artiklar i en
samarbetsmiljö som är uppbyggd kring en dynamisk seminariekultur, som stimulerar till vetenskapliga
diskussioner och som låter olika kompetenser mötas och sättas på prov. Arrangemanget är ett
mycket bra exempel på hur doktoranders lärande och deras arbete med avhandlingen kan stödjas,
och där både den vetenskapliga och den pedagogiska kompetensen stärks. Trots detta vill
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bedömargruppen påpeka att miljön är mycket liten, vilket bland annat gör det svårt för den enda
doktoranden att uppleva att hen tillhör en profilerad forskarutbildningsmiljö. Det blir också svårt att få
uppleva dynamiken i en grupp med likasinnade doktorander och att utveckla en ämnestillhörighet i
det vardagliga arbetet tillsammans med andra doktorander.
Bedömargruppen anser att kvaliteten på forskningen i musikpedagogik håller en hög vetenskaplig
nivå och att handledarna, bland annat genom den utvecklade seminariemodellen, hanterar den
aktuella situationen på ett bra sätt. Samtidigt menar bedömargruppen att det finns stora brister i
övriga utbildningsmässiga förutsättningar, vilket gör att forskarutbildningsmiljön inte kan bedömas
som tillfredställande. Ansvaret vilar tungt på två personer - varav endast en kan fungera som
huvudhandledare - och utbildningen är starkt beroende av ett nära samarbete med externa nätverk.
Det saknas också övertygande information om hur lärosätet avser att säkra en långsiktigt hållbar
utbildningsmiljö genom fler doktorander som kan bilda ett kollektiv och genom intern samverkan som
kan ge en stabil grund för utbildningen.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Lärosätet har ett övergripande system för kvalitetssäkringsarbete som tydliggör när och hur
uppföljning ska ske samt hur doktorandernas intressen ska bevakas. Exempelvis utvärderas
forskarutbildningsämnena vartannat år, och doktorander, alumner samt medarbetare deltar i årliga
enkätundersökningar vars resultat återkopplas till såväl medarbetare som ansvariga på olika nivåer.
Självvärderingen hänvisar via länkar till dessa system, men beskriver inte specifikt hur resultaten
används i kvalitetsarbetet för just forskarutbildningen i musikpedagogik. Självvärderingen refererar till
utvärderingar och medarbetarsamtal kopplade till seminarieverksamheten, men det framgår inte helt
tydligt hur man arbetar med uppföljning av andra aspekter än personal och det i sig mycket utförliga
arbete som görs för att följa, utvärdera och hantera frågor kring doktorandens progression.
Forskarutbildningsämnet i musikpedagogik har satsat på en tydlig modell för att utveckla och förädla
textproduktion och avhandlingsarbete, den så kallade seminariemodellen. Modellen har beskrivits
vetenskapligt i form av artiklar, samt utförligt i självvärderingen. Den består av de tre huvuddelarna
förberedelse, genomförande och efterarbete. Inom ramen för denna struktur engageras doktorander
och handledare i ett förlopp där det mål som eftersträvas är textutveckling och reflektion. Processen
har sex stadier där det första stadiet innebär att texterna skickas ut inför seminariet, och det sista
stadiet innebär att texterna bearbetas utifrån egna och andra deltagares reflektioner och synpunkter.
Modellen är tydligt progressionsorienterad och mycket konkret beskriven för deltagarna.
Seminariemodellen ser ut att lösa en mängd problem som är kopplade till textproduktion, och
hanterar därmed också utmaningar i samband med återkoppling och kvalitetsutveckling.
Seminariemodellen är i och för sig inte unik utan används i olika varianter inom många
forskarutbildningar, men den variant som används inom forskarutbildningen i musikpedagogik är
mycket genomarbetad. Den starka inriktningen på diskussion, fokusering och utveckling av egna
texter i ett samarbetande kollektiv verkar kunna bidra starkt till att säkerställa god kvalitet, inte bara i
form av kollektiva arbetsprocesser utan också genom att doktoranden får tillgång till en
forskningsmiljö som samarbetar i fråga om kvalitet i avhandlingen. Samarbetet förutsätter dock att det
finns en aktiv doktorandgrupp.
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Sammantaget bedöms systemet för uppföljning och kvalitet som bra, där kvalitetsutvecklande
åtgärder läggs in i en väl genomtänkt struktur som är ägnad för ändamålet. Trots detta räcker
lärosätets seminariemodell och starka internationella nätverksorientering inte till för att säkerställa en
bärkraftig forskarutbildningsmiljö. Det är bara möjligt att skapa en sådan miljö genom att på sikt anta
fler doktorander, som tillsammans när de är tillräckligt många skapar ett dynamiskt doktorandkollektiv.
Det har inte framkommit några övertygande och konkreta planer för hur detta ska ske, vilket gör den
interna miljön till en viktig fråga för utbildningen att ta ställning till.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget inte
vara tillfredsställande.
Miljön bedöms som tillfredsställande i vissa avseenden, med tanke på de förutsättningar som råder.
Exempel på detta är handledarkompetensen och den välutvecklade seminariekulturen.
Forskarutbildningsmiljön försöker också på ett fruktbart sätt hantera de svårigheter som följer av att
miljön omfattar så få personer (en professor och en lektor), bland annat genom att samverka med
andra såväl inom ämnet som mellan ämnen, inom och utanför institutionen. Trots detta vill
bedömargruppen understryka att den nuvarande situationen inte är hållbar. Detta gäller både
bemanningen på handledarsidan och antalet doktorander. Även om miljön i stor utsträckning stöder
sig på det aktiva nordiska nätverket för musikpedagogisk forskning räcker inte detta för att säkerställa
doktorandens tillgång till handledarkompetens och ett dynamiskt doktorandkollektiv. Lärosätet måste
kunna visa att detta kan säkras internt, och att man vidtar åtgärder för att kompensera för och
långsiktigt stärka den lilla miljön.
Intervjuerna tillförde mer detaljerade uppgifter om aspektområdet när det gäller det dynamiska och
flexibla samarbetet mellan doktorand och handledare, och det gavs många exempel på ett aktivt
arbete för att säkra och utveckla forskarutbildningsmiljön. Det upplystes också om att det varit många
sökande till de tjänster inom musikpedagogik som utlysts senast, så problemet med endast en
doktorand verkar inte bero på att det är svårt att attrahera sökande. Bedömargruppen vill ändå
påpeka att möjligheterna att bedriva forskarutbildning och bygga nätverk tillsammans med andra
doktorander är begränsade, och att lärosätet därför måste säkerställa att det finns adekvat och
långsiktig tillgång till handledare inom institutionen och fler doktorander inom ämnet.
Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta fram särskilt är utbildningens kultur med starkt
samarbete i form av en beprövad och effektiv seminariemodell. Den förefaller vara helt nödvändig i
den begränsade miljön.
För en långsiktigt hållbar forskarutbildning i musikpedagogik krävs det ett strategiskt arbete för att
stärka bemanningen, anställa fler doktorander och skapa en tätare och mer systematisk samverkan
med forskarutbildningen i musikalisk gestaltning.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
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Forskarutbildningens upplägg bidrar på flera sätt till att doktoranden får goda möjligheter att utveckla
bred kunskap och förståelse inom såväl musikpedagogik som vetenskaplig metod. I kursdelen ingår
obligatoriska kurser och områden för att säkerställa bredden. Varken i självvärderingen eller i den
allmänna studieplanen specificeras någon omfattning i poäng eller poängfördelning, men följande
områden ska ingå: musikpedagogik (I + II), vetenskapsteori, metodkurs, vetenskapligt skrivande,
forskningsetik och högskolepedagogik. De lokala lärandemål som beskrivs i självvärderingen visar
dock på ett utmärkt sätt hur bred kunskap och förståelse grundläggs i de obligatoriska kurserna och
sedan fördjupas i avhandlingsarbetet, seminariedeltagande, konferensdeltagande och valbara kurser.
Genom att institutionen också ger flera andra, angränsande forskarutbildningar finns ett
förhållandevis brett kursutbud vid sidan av de specifikt musikpedagogiska kurserna musikpedagogik I
och II. Det finns även möjlighet att läsa kurser på andra lärosäten, vilket bidrar till doktorandens
möjlighet att forma sin utbildning. Den lilla miljön innebär dock utmaningar för att säkerställa att
doktoranden får en bredd inom ämnet musikpedagogik, eftersom utbildningen är beroende av extern
kompetens för att bredda ämnet. Bedömningen är att detta hanteras på ett tillfredställande sätt, men
att det ändå innebär en svaghet för utbildningen. Sammantaget framstår det som rimligt att
utbildningen genom utformning, genomförande och examination ger förutsättningar för doktoranden
att utveckla bred kunskap och förståelse både inom musikpedagogik och för vetenskaplig metodik
som är relevant för musikpedagogisk forskning.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Sammantaget finns en tydlighet i och medvetenhet om vikten av att säkerställa måluppfyllelsen.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram utbildningens fokus på samverkan som en viktig del för att nå
utbildningens mål. Det innebär också att förutsättningarna för måluppfyllelse till stor del är beroende
av relationen mellan doktorand och handledare. För att följa upp doktorandens arbete följs den
individuella studieplanen upp varje termin och granskas av forskarutbildningsledaren. Eventuella
avvikelser från tidigare planering anges i den individuella studieplanen. Åtgärder som vidtas är till
exempel beslut om extern handledning, deltagande i forskningsseminarier eller konferenser. Om det
visar sig att det behövs för måluppfyllelse av doktorandens breda kunskap och förståelse fångas
detta upp och man ordnar med till exempel extra läskurser. Sammantaget bedöms uppföljningen av
doktorandens måluppfyllelse vara till största delen tillräcklig, men den kan göras betydligt tydligare.
Den tabell i självvärderingen som preciserar mål och modeller för genomförande borde till exempel
också kunna fungera som ett uppföljnings- och utvärderingssystem.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande utbildningar för
övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att
doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
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diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Utbildningens utformning bidrar väl till att doktoranden får möjlighet att med allt högre grad av
självständighet utveckla färdigheter och förmågor att planera och genomföra forskning inom givna
tidsramar. Detta sker dels genom det egna avhandlingsarbetet, dels genom aktiviteter som beskrivs
under andra avsnitt såsom de täta, förberedda och strukturerade handledningstillfällena samt arbetet
med presentationer i olika sammanhang. Exempel på hur doktoranden stöttas i utvecklingen av dessa
förmågor är hur examinationsuppgifter i metodkurser kopplar till doktorandernas avhandlingsarbeten
på olika sätt, och att doktoranden får tillfälle att öva, diskutera och reflektera kring metoder innan de
används i till exempel fältarbetet. Det finns explicita krav på konferensdeltagande i en viss omfattning,
och konferensdeltagande är dessutom poänggivande och noteras i den individuella studieplanen.
Detta understryker betydelsen av dessa aktiviteter som en viktig del av utbildningen och säkerställer
att de genomförs. Vidare får doktoranden utveckla sin kommunikativa kompetens och förmåga att
stödja andras lärande genom exempelvis möjligheten till undervisning inom institutionstjänst,
obligatoriska kurser i akademiskt skrivande, den fortlöpande textgranskningen på olika nivåer i
seminariet samt tillgången till professionell språkgranskning vid publiceringsarbete i internationella
tidskrifter.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Ämnesmiljöns arbete med uppföljning och utveckling av färdigheter och förmåga beskrivs enligt
samma modell som för övriga examensmål. Det är särskilt lovvärt att man i denna beskrivning har lagt
så stor vikt vid progressionsaspekten. Denna aspekt betonas ofta alltför lite i utbildning på
forskarnivå. Här beskrivs den förväntade progressionen, och den sätts in i en ram som ger
doktoranden en god överblick över både vad som ska äga rum och över vad som förväntas.
Genomförandet håller därför hög kvalitet, och åtgärder för kvalitetsutveckling vidtas löpande.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
För att doktoranderna ska få förutsättningar att utveckla kunskapsformen värderingsförmåga och
förhållningssätt på ett sätt som leder till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet samt
förmåga att göra forskningsetiska bedömningar finns kravet på en genomarbetad forskningsplan som
grund för antagningen. Vidare betonas i självvärderingen de obligatoriska kurserna, där bland annat
moment som behandlar och examinerar doktorandernas förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar ingår. Man tar också upp att för varje enskilt projekt måste en avvägning göras om
behovet av etisk prövning och i relation till varje publikation övervägs etiska ställningstaganden. De
flesta avhandlingar är sammanläggningsavhandlingar. Genom peer-review får doktoranden tidigt
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möta och förhålla sig till kommentarer från ett internationellt fält vilket utvecklar doktorandens
självständighet och värderingsförmåga. Kopplingen mellan forskningen och det omgivande samhället
är föremål för kontinuerliga diskussioner i seminarier och kurser. I relation till forskningsprocessen får
doktoranden även överväga behovet av etiska prövningar. Sammantaget bedöms forskarutbildningen
skapa tillräckliga möjligheter för att doktoranden ska nå detta examensmål.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Framför allt beskrivs det systematiska uppföljningsarbetet i den processbild som presenteras i
självvärderingen, som visar arbetet med den individuella studieplanen och det kontinuerliga
uppföljningsarbetet. Självvärderingen betonar att institutionen har strategier för att hantera situationer
där det verkar som om doktoranderna inte kommer att nå målen. Strategierna bygger främst på
intensivare handledning eller speciella kurser. Utöver de prövningar som kursexaminationer,
publiceringsarbete och eventuella etikprövningar innebär följs progressionen upp på samma sätt som
övriga examensmål. Detta sker på ett övertygande sätt.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Sammantaget beskriver självvärderingen tydligt och systematiskt arbetet för att bryta ner de nationella
mål och konkretisera dem i relation till forskarutbildningen för musikpedagogik. De lokala målen,
kurserna, seminarieverksamheten samt strategier för konferenser och artikelskrivande ger
sammantaget en övertygande bild av att doktoranden erbjuds tillräckliga förutsättningar för att nå
examensmålen. Utbildningens innehåll är svårbedömt, eftersom den allmänna studieplanen är relativt
generell och informationen om kursutbudet inte är särskilt detaljerad. Bedömargruppen anser ändå att
modellen för genomförande och de resultat som har uppnåtts under senare år ger ett positivt intryck.
Eftersom doktorandunderlaget är så litet finns det dock inte mycket empirisk bakgrund att uttala sig
om. Forskarna har sammantaget en omfattande publicering av hög kvalitet, och har genom nära
samarbeten utvecklat en utbildning som ligger nära doktoranden, som medför en bra struktur och
som har god uppföljning. Trots detta är utbildningsmiljöns ringa storlek, och den sårbarhet detta
innebär, en svaghet som lätt kan utvecklas till en brist för aspektområdet utformning, genomförande
och resultat. Anledningen till det är att doktorandgruppen riskerar att bli för liten för att det ska gå att
genomföra planerade aktiviteter som till exempel kurser. Det saknas också en grupp av doktorander
som kan utvecklas tillsammans. Det faktum att bedömargruppen ändå anser att detta aspektområde
är tillfredsställande bygger framför allt på att verksamheten genomgående är pedagogiskt genomtänkt
och genomförd inom ramen för ett kollektivt lärande.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande utbildningar i
övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att
doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta fram forskarutbildningsämnets arbete på det
regionala planet, samt den starka nordiska och internationella förankringen.
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Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
I självvärderingen beskrivs på ett bra sätt hur utbildningen förbereder doktoranderna för arbetslivet.
Alla utexaminerade har enligt självvärderingen fått relevanta anställningar vid lärosäten eller hos
andra huvudmän i olika delar av landet. Självvärderingen anger att responsmodellen och
seminariemodellen i sig är arbetslivsförberedande, eftersom de utvecklar reflektions- och
anpassningsförmågan. Det kan naturligtvis vara riktigt, men påståendet vilar på ett svagt underlag.
När det gäller arbetslivsinriktningen är det troligtvis viktigare att doktoranderna har en deltidstjänst på
institutionen (20 procent), som är direkt arbetslivsrelaterad då den bland annat är kopplad till
musiklärarutbildningen. I självvärderingen beskrivs på ett bra sätt hur kontakterna med arbetslivet kan
göras ännu tätare, och vilka åtgärder som kan vidtas för att utveckla kvaliteten även på detta område.
Till exempel planerar man en fördjupad samverkan med regionens kommuner via forskarskolor
riktade mot exempelvis kulturskola och grundskola. I självvärderingen lyfts också möjligheten att
utveckla arbetslivsperspektivet genom ökad tyngd på entreprenörskap, till exempel genom
samverkan med inkubatorn Go Business vid campus Piteå. Vidare redogör självvärderingen för hur
tidigare doktorander systematiskt knyts till miljön på olika sätt. De deltar bland annat som opponenter
vid granskningsseminarier, som biträdande handledare och som medlemmar i betygsnämnder.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Vart tredje år genomför universitetet en enkätundersökning riktad till alumner som disputerat.
Samtliga forskarutbildningsämnen ingår i undersökningen, och resultaten kan vid behov ligga till
grund för förbättringsåtgärder. Lärosätet har vidare identifierat ett behov av att utveckla mer konkreta
strategier för att utvärdera i vilken grad utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt
arbetsliv
Utbildningen är fokuserad på reflektion och akademisk produktion, vilket är viktigt framförallt för de
doktorander som överväger en karriär inom universitetssektorn. Utbildningen är väl genomtänkt i
detta avseende.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar inte för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet
med att utveckla utbildningen och lärprocesser.
På ett individuellt plan får doktoranden inflytande över hur utbildningen utformas. Detta sker genom
arbetet med den individuella studieplanen samt genom planeringen av kurser och andra aktiviteter
kopplade till utbildningen och avhandlingsarbetet. Inflytandet främjas också av det nära samarbetet
mellan medlemmarna i den lilla forskarutbildningsmiljön, och av det trygga och tillåtande
samtalsklimat som skapats. Detta bidrar till att doktoranden är delaktiga i kollegiets kontinuerliga
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diskussioner om och arbete med ämnets inriktning. Självvärderingen anger att doktoranden
tillsammans med lektor, gästlektorer och ämnesföreträdare varit involverad i diskussioner kring
inriktning på forskarutbildningsämnet, strategiarbete och upplägg av kurser. Däremot framgår det inte
tydligt hur doktoranden fortlöpande involveras i att utvärdera kurser, seminarieverksamhet och
liknande. Doktoranderna vid institutionen är formellt representerat i grupper, nämnder och organ som
är relevanta för forskarutbildningen, vilket ger doktoranderna en övergripande möjlighet till insyn och
delaktighet i beslutsprocesserna.
Doktoranden har tillgång till företagshälsovård, ergonomiskt anpassad arbetsplats och hjälpmedel
som underlättar arbetet och motverkar överbelastning. Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön ser
bedömargruppen positivt på att det finns såväl doktorandombud som doktorandsektion vid lärosätet,
samt att forskarutbildningsledarens kvalitets- och arbetsmiljöarbete innefattar kontakter med de
enskilda doktoranderna. Doktoranderna har generellt en tydlig tillhörighet i forskningsmiljön, men
eftersom det bara finns en doktorand finns det inte någon egentlig doktorandgrupp. Kontakt med
andra doktorander bygger därmed på gränsöverskridande samverkan. Något som inte diskuteras i
självvärderingen, och som är problematiskt i sammanhanget, är forskarutbildningsmiljöns begränsade
volym. Den kan ge möjlighet till ett kollegialt förhållande mellan forskare och doktorand, men
bedömargruppen vill framhålla att den ur ett doktorandperspektiv likväl är problematisk, och kan
skapa en beroendesituation för den enskilda doktoranden. I självvärderingen problematiseras inte
heller svårigheten till ett handledarbyte kopplat till en eventuell beroendesituation.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
På en övergripande institutions- och lärosätesnivå finns en organisation för kvalitetssäkringsarbete
som tydliggör när och hur uppföljning ska ske samt hur doktorandernas intressen ska bevakas.
Exempelvis genomförs årliga enkätundersökningar som doktorander, alumner och medarbetare får
svara på. Resultaten återkopplas sedan till såväl medarbetare som ansvariga på olika nivåer. Att
doktorandernas intressen och inflytande tas till vara i det övergripande arbetet synliggörs även genom
att ett doktorandombud ingår i fakultetsnämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp, samt att
en doktorandrepresentant finns med i institutionens ledningsgrupp. Dessutom finns en
doktorandsektion som utser doktorandrepresentanter som bevakar doktorandernas intressen i
lärosätets olika beslutsorgan. Doktoranderna är alltså formellt representerade i organ som är viktiga
för forskarutbildningen, och doktoranders samt alumners synpunkter samlas in och återkopplas till
verksamheten. Det framgår dock inte i självvärderingen hur man använder sig av dessa synpunkter i
utvecklingsarbetet i forskarutbildningen i musikpedagogik. Det framgår inte heller om eller på vilket
sätt kurser och seminarieverksamhet utvärderas och följs upp i forskarutbildningsmiljön. Däremot
framgår det att gruppen har ett dialogiskt klimat, och att utbildningens doktorand är delaktig i de
diskussioner som förs. Det finns med andra ord ett yttre system för att systematiskt hämta in och följa
upp doktoranders synpunkter, för att ge doktorander delaktighet och insyn i relevanta grupper,
nämnder och organ samt för att återkoppla till verksamheten på olika nivåer. Det finns också en inre
struktur i forskarutbildningsmiljön där doktoranden görs delaktig. Däremot framstår kopplingen mellan
den yttre och den inre strukturen som ett utvecklingsområde, så att doktorandernas kollektiva röst kan
bli en tydligare del av även forskarutbildningsmiljöns inre arbete.
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Utbildningen utmärker sig genom att genomförandemodellen grundar sig på medverkan, och enligt
beskrivningen förutsätts medverkan i alla led. Lärosätet har också utformat utbildningen så att den
lägger stor vikt vid utveckling genom dialog. En sådan modell gör det möjligt att bemöta svårigheter
redan i ett tidigt stadium, och att genomföra adekvata åtgärder vid behov. Faktum att alla doktorander
hittills har fullgjort sin utbildning inom utsatt tid kan ses som en indikation på att miljöns och
handledningens fasta stöd och nära samverkan är fruktbar. Bedömargruppen vill dock framhålla
vikten av ett vidgat kontaktnät för doktoranden, och vikten av en tillhörighet i en doktorandgrupp.
Enligt självvärderingen hanteras detta genom att doktoranden erbjuds att delta i nätverk och
seminarier med mera i andra miljöer.
Ett positivt exempel som bedömargruppen vill lyfta är lärosätets doktorandombud, som ska medverka
till att lösa problematiska situationer på ett sätt som bevakar doktorandernas perspektiv.
Bedömargruppen vill också lyfta seminariemodellen som ett gott exempel på hur man kan tillvarata
doktorandperspektivet.
Även om utbildningen i musikpedagogik i sitt upplägg verkar ta doktorandernas perspektiv på allvar i
många avseenden, menar bedömargruppen att en liten doktorandgrupp, eller som i det här fallet en
ensam doktorand, riskerar att skapa utsatthet. Eftersom handledargruppen i dagsläget består av två
individer, och eftersom forskarutbildningsmiljön vilar på ett fåtal personer, saknas dessutom en
tillräcklig volym för att säkerställa långsiktig hållbarhet i utbildningens genomförande. Detta
framställdes inte som ett problem vid intervjuerna, men bedömargruppen vill ändå påpeka att den lilla
miljön i kombination med avsaknaden av konkreta planer för att komma tillrätta med situationen utgör
en brist även för doktoranders perspektiv.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv inte vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Enligt självvärderingen präglas lärosätet, från högsta ledningsnivå ner till enskilda
forskarutbildningsämnen såsom musikpedagogik, av ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Detta
återspeglas till exempel i val av litteratur, teman för seminarier och gästföreläsare. Av redovisningen
framgår att det systematiska arbetet med frågor om kön och genus är framgångsrikt, och att det
förefaller vara under kontinuerlig utveckling. Enligt självvärderingen säkras ett jämställdhetsperspektiv
vid anställningar och när man utser rekryteringsgrupper.
Sammantaget ses jämställdhetsperspektivet som väl inarbetat vid universitetet som helhet, och även
vid forskarutbildningen i musikpedagogik.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljningar sker på lärosätesnivå via statistik och styrmått. Den statistik som genereras grupperas
efter kön där det är möjligt och redovisas i bland annat årsredovisningen. Tre gånger per år följer
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universitetet upp styrmått, och även dessa grupperas efter kön där det är möjligt. I uppföljningen ingår
att prefekt kommenterar avvikande styrmått, och ger förslag på åtgärder eller aktiviteter när
avvikelsen är negativ.
På utbildningsnivå hänvisar självvärderingen till institutionens allmänna riktlinjer för jämställdhet.
Självvärderingen beskriver också hur könsbalansen mellan anställda och doktorander sett ut sedan
2012, och beskrivningen visar att institutionens jämställdhetspraxis tillämpas i praktiken. Förutom
detta beskrivs inte några specifika åtgärder annat än att utvecklingen under perioden har haft ett
särskilt fokus på frågeställningar som rör jämställdhet. Enligt självvärderingen finns det därför grund
för att säga att man uppnår målen i detta avseende.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Självvärderingen beskriver ett omfattande system för systematisk kompetensutveckling för
handledare och lärare. Behov och åtgärder kartläggs och infogas i en individuell utvecklingsplan, där
det ska framgå vad som ska utvecklas, hur utvecklingen ska ske, vilka resurser som krävs, när
utvecklingen ska ske och när den ska avslutas. Självvärderingen beskriver också grundligt olika
forum för regional medverkan, exempelvis innovativa forskarprojekt i lokalmiljön, något som
bedömargruppen bedömer som mycket värdefullt och utvecklande. Den systematiska uppföljningen
av kompetensen hos det beskrivna handledarkollegiet bedöms därför som god, och sammantaget
bedöms kompetensen för de handledare som finns i miljön som god. I självvärderingen hänvisas till
lärosätets övergripande system för kvalitetssäkringsarbete som tydliggör när och hur uppföljning ska
ske samt hur doktorandernas intressen ska bevakas. Däremot är det inte tydligt hur resultaten
används i kvalitetsarbetet för just forskarutbildningen i musikpedagogik. Självvärderingen refererar till
utvärderingar och medarbetarsamtal kopplade till seminarieverksamheten, men det framgår inte helt
tydligt hur man arbetar med uppföljning av forskarutbildningsmiljön.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram utbildningens tyngdpunkt på olika former av interaktion som en
viktig del för att nå utbildningens mål. Det innebär också att förutsättningarna för måluppfyllelse till
stor del är beroende av relationen mellan doktorand och handledare. För att följa upp doktorandens
arbete följs den individuella studieplanen upp varje termin och granskas av forskarutbildningsledaren.
Det är särskilt lovvärt att man lägger så stor vikt vid progressionsaspekten. Sammantaget bedöms
uppföljningen av doktorandens måluppfyllelse vara till största delen tillräcklig, men den kan göras
tydligare.
I självvärderingen redogörs vidare för hur tidigare doktorander systematiskt knyts till miljön på olika
sätt. Till exempel deltar de som opponenter vid granskningsseminarier, som biträdande handledare
och som medlemmar i betygsnämnder. Vart tredje år genomför universitetet en enkätundersökning
som riktar sig till samtliga alumner som disputerat vid något av universitetets
forskarutbildningsämnen. Resultaten kan vid behov ligga till grund för förbättringsåtgärder. Lärosätet
har identifierat ett behov av att utveckla mer konkreta strategier för att utvärdera i vilken grad
utbildningen förbereder doktoranden för ett föränderligt arbetsliv
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När det gäller doktoranders perspektiv finns ett yttre system för att systematiskt hämta in och följa upp
doktoranders synpunkter och för att ge doktoranderna delaktighet och insyn i grupper, nämnder och
organ som är relevanta för forskarutbildningen. Systemet återkopplar också till verksamheten på olika
nivåer. Det finns även en inre struktur i forskarutbildningsmiljön, där doktoranden görs delaktig.
Däremot framstår kopplingen mellan den yttre och den inre strukturen som ett utvecklingsområde, där
doktorandernas kollektiva röst tydligare kan göras till en del även av forskarutbildningsmiljöns inre
arbete.
Jämställdhetsperspektivet följs upp på lärosätesnivå via statistik och styrmått. Den statistik som
genereras grupperas efter kön där det är möjligt och redovisas bland annat i årsredovisningen. Tre
gånger per år följer universitetet upp styrmåtten. Det är inte lika tydligt hur detta hanteras specifikt för
forskarutbildningen i musikpedagogik.
Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Bedömargruppen ser framför allt problem med att miljön är så liten, både när det gäller antalet
handledare och antalet doktorander. Detta får konsekvenser för flera aspekter och perspektiv, och
bedömargruppen kan inte heller se att lärosätet har en tydlig strategi för att få till en förändring. De
styrkor som finns i miljön, bland annat den utvecklade seminariemodellen, bedöms inte kunna väga
upp dessa brister.
Bedömargruppen anser att den minimala handledargruppen med en huvudhandledare och en
biträdande handledare innebär en för stor sårbarhet för utbildningen och en utsatthet för doktoranden,
trots att handledargruppens sammantagna kompetens är god och relevant för utbildningens innehåll.
Utbildningen vilar tungt på extern kompetens, och lärosätet har inte på ett övertygande sätt kunna
visa att man internt tar ansvar för den lilla miljön. Inte heller har man redogjort för några konkreta
planer för hur detta ska utvecklas och stärkas framöver. Det finns en potential i samverkan med
närliggande forskarutbildning, men i dagsläget framstår inte förutsättningarna för detta som tillräckligt
övertygande.
Miljön kan ses som tillfredsställande i flera avseenden, till exempel den välutvecklade
seminariekulturen. Forskarutbildningen försöker också hantera problematiken som kommer av den
begränsade miljön, bland annat genom att samverka med andra både inom ämnet och mellan
ämnen, såväl inom som utanför institutionen. Detta görs på ett fruktbart sätt, men bedömargruppen
vill ändå understryka att den nuvarande situationen inte är hållbar. Detta gäller både bemanningen på
handledarsidan och att utbildningen endast omfattar en doktorand. Även om miljön i stor utsträckning
stöder sig på det aktiva nordiska nätverket för musikpedagogisk forskning, räcker detta inte för att ge
doktoranden tillgång till ett dynamiskt doktorandkollektiv i den dagliga arbetsmiljön. Lärosätet måste
också kunna säkerställa och ta ansvar för att forskarutbildningsmiljön kan fungera tillfredställande
oberoende av externa samarbetspartners.
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Detta baseras framför allt på det tydliga och systematiska arbetet för att bryta ner de nationella
målen, och konkretisera dem i relation till forskarutbildningen för musikpedagogik. De lokala målen,
kurserna, seminarieverksamheten samt strategierna med konferenser och artikelskrivande ger
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sammantaget en övertygande bild av att doktoranden erbjuds tillräckliga förutsättningar för att
realisera målen för att nå måluppfyllelse. När det gäller den lilla miljön ser bedömargruppen att den
kan få konsekvenser även för utformning, genomförande och resultat, genom att doktorandgruppen
blir för liten för att lärosätet ska kunna genomföra planerade aktiviteter som exempelvis kurser.
Forskningsmiljön har en relativt sett omfattande publicering, och har genom ett nära samarbete
utvecklat en utbildning som ligger nära doktoranden och därmed medför en bra struktur.
Sammantaget bedöms forskarutbildningen i musikpedagogik vara utformad för att ge doktoranderna
goda förutsättningar att möta ett föränderligt yrkesliv. Utbildningen fokuserar på reflektion och
akademisk produktion. Detta är viktiga egenskaper för de doktorander som överväger en karriär inom
universitetssektorn, och studierna är väl genomtänkta i detta avseende, men med en sårbar miljö och
få doktorander är det möjligt att man måste tänka mindre traditionellt och mer mot
musikpedagogikens möjligheter utöver vanlig musikutbildning. Exempel på detta skulle kunna vara
festivalverksamhet, kulturindustri, terapi, samhällsverksamhet med mera.
När det gäller doktoranders perspektiv verkar forskarutbildningen i musikpedagogik ta detta på allvar i
många avseenden. Det avspeglas bland annat i det genomtänkta upplägget av avhandlingsarbetet,
där doktorandens utveckling är i fokus och där miljön samverkar för att driva utvecklingen framåt. Det
som bidrar till att perspektivet ändå bedöms som bristande är återigen den lilla miljön, som innebär en
risk för doktorandens utsatthet och beroendeställning vid en eventuell konflikt med handledaren. Den
lilla miljön innebär också att det saknas en doktorandgrupp som kan delta i arbetet med att utveckla
utbildningen. Detta kan inte vägas upp av de styrkor som finns i utbildningen.
Det finns ett antal universitetsgemensamma dokument som utgör stöd för medarbetare gällande
jämställdhetsperspektivet. Uppföljningar sker med hjälp av statistik och styrmått, och den genererade
statistiken grupperas efter kön där det är möjligt. I uppföljningen ingår att prefekterna kommenterar
eventuella avvikelser och ger förslag på åtgärder. Man strävar efter jämställdhet vid nyanställning och
perspektivet beaktas vid tillsättning av rekryteringsgrupper. I utbildningen beaktas perspektivet vid val
av kurslitteratur, teman för seminarier och när man anlitar gästlärare. Sammantaget framstår
jämställdhetsperspektivet vara väl tillgodosett, inte bara i formell mening utan också i den dagliga
verksamheten.
Universitetet har ett övergripande system för kvalitetssäkringsarbete, som till exempel tydliggör när
och hur uppföljning ska ske och som anger hur doktorandernas intressen ska bevakas.
Självvärderingen refererar till utvärderingar och medarbetarsamtal kopplade till
seminarieverksamheten, men det framgår inte helt tydligt hur man arbetar med uppföljning av annat
än personal och doktorandens progression (som följs, utvärderas och hanteras mycket utförligt).
Doktoranderna är formellt representerade i organ som är viktiga för forskarutbildningen, och
doktoranders samt alumners synpunkter samlas in och återkopplas till verksamheten. Det framgår
dock inte i självvärderingen hur man använder sig av dessa synpunkter för att utveckla
forskarutbildningen i musikpedagogik. Det verkar finnas ett yttre system för att systematiskt hämta in
och följa upp synpunkter, för att säkerställa doktorandernas delaktighet och insyn i grupper som är
relevanta för forskarutbildningen samt för att återkoppla till verksamheten på olika nivåer. Det finns
också en inre struktur i forskarutbildningsmiljön där doktoranden görs delaktig. Däremot framstår
kopplingen mellan den yttre och den inre strukturen som ett utvecklingsområde, där doktorandernas
kollektiva röst tydligare kan göras till en del även av forskarutbildningsmiljöns inre arbete.
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Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Luleå tekniska universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4068

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet är välmotiverad och adekvat. Denna bedömning grundas
på lärosätets beskrivning av forskarutbildningsämnet i bedömningsunderlagen, och på
forskarutbildningsämnets anknytning till såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet.
Forskarutbildningsämnet pedagogik inrättades vid Luleå tekniska universitet 1994. Totalt har 39
doktorer samt 8 licentiater examinerats sedan dess. I den allmänna studieplanen för
forskarutbildningen står det att "Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt
att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes
agerande i denna". Vidare avgränsas ämnet genom att man anger att den forskning som bedrivs har
en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter. De forskningsteman som
kort redovisas berör framför allt olika områden inom de formella utbildningssystemen. Definitionen av
ämnet överensstämmer med beskrivningen av ämnet i självvärderingen, och genomsyrar även de
fyra individuella studieplaner som finns som underlag för bedömning. Djupet i forskarutbildningsämnet
finns genom empiriskt inriktade studier av lärandeprocesser i praktiknära utbildningssituationer, som
har varit den dominerande forskningsinriktningen vid lärosätet. Forskarutbildningen i pedagogik är
placerad vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL).
Kopplingen till beprövad erfarenhet avser främst utbildningssektorn. En inriktning mot informellt
lärande utanför skolkontexten nämns också i självvärderingen. När det gäller publiceringar och
externa forskningsmedel som indikatorer på vetenskaplig kvalitet visar underlaget att forskarna i
miljön är framgångsrika.
Utifrån detta anser bedömargruppen att avgränsningen av ämnet är adekvat med hänsyn till ämnets
komplexitet och de forskningsinriktningar och kompetenser som finns vid institutionen.
Forskarutbildningsämnets avgränsningar speglar forskningsmiljöns verksamhet, som rör "människans
sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes
agerande i denna". Detta studeras i "relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom
varierande sociala arenor". Forskningen som bedrivs inom ämnet fokuserar framför allt på olika
områden inom utbildningssystemen såsom övergripande utbildningsorganisation, pedagogiskt
ledarskap, undervisning och lärande. Även om det finns exempel på studier som rör informella
lärandekontexter är det främst formella lärandekontexter från förskola till högre utbildning som
studeras. Forskningen visar på en viss bredd vad gäller vetenskapsteoretiska utgångspunkter och
metoder.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
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Vid lärosätet finns sex aktiva handledare som disputerat i pedagogik (en professor, tre docenter och
två lektorer), samt ytterligare två handledare (entreprenörskap, innovation och filosofi). Fyra av
handledarna är män och fyra är kvinnor. Av publiceringslistorna framgår att deras publiceringar finns
inom ramen för den beskrivning av ämnet som anges såväl i den allmänna studieplanen som i
självvärderingen. Utöver handledarna finns ytterligare nio forskare som disputerat i pedagogik, samt
forskare inom närliggande områden. Enligt självvärderingen måste huvudhandledaren ha sin
anställning vid lärosätet med 100 procent tjänstgöringsgrad. Det framkommer inte vilka resurser som
finns för handledarnas egen forskning, men handledarresursen kan vid en nationell jämförelse
betraktas som tillfredställande (127 timmar per år, vilket motsvarar 7,5 procent per år och doktorand).
Personalen erbjuds handledarutbildning och det finns en långsiktig plan för att säkerställa
handledarresurser. Självvärderingen beskriver att lektorerna uppmanas att så snart som möjligt efter
disputationen gå det första steget (av två) i handledarutbildningen. Tid för detta avsätts i
tjänsteplaneringen. Det är dock inte tydligt om denna uppmaning innebär att det är ett krav att
handledarna ska ha genomgått forskarhandledarutbildning för att få handleda.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens bedöms som mycket god i förhållande till
utbildningen. Handledarteamet sätts samman utifrån kompetens i förhållande till den enskilde
doktorandens avhandlingsprojekt, och biträdande handledare kan komma från andra
forskningsområden eller discipliner. Det borgar för att doktoranderna kan få ett handledarteam med
bred och adekvat kompetens. Minst en handledare i teamet har förankring i forskarutbildningsämnet,
är verksam i miljön, finns nära doktoranden och har flerårig erfarenhet av doktorandhandledning.
Nydisputerade tas in i undervisningen i forskarutbildningskurserna och uppmanas att påbörja
handledarutbildning. Lektorer blir erbjudna att vara biträdande handledare. På detta sätt skapas en
god tillgång till potentiella handledare och lärare, och den problematik som identifieras i
självvärderingen är snarast att det finns för få doktorander i förhållande till antalet handledare. Denna
obalans har gjort det svårt för lektorer att befordras till docenter eller biträdande professorer, eftersom
det är ett krav att de då ska ha handledarerfarenhet. Motsvarande krav finns för biträdande
professorer som söker befordran till professor. Bedömargruppen menar att detta kan leda till en
intressekonflikt där doktoranderna blir medel för lektorernas meritering vilket medför en intern
konkurrens. Denna problematik lyfts inte i självvärderingen.
När det gäller att följa samhällsutvecklingen nämns i självvärderingen främst hur forskare deltar i olika
sammanhang, till exempel vid konferenser, seminarier och nätverk eller i nationella och internationella
forskningsprojekt. Andra exempel är att forskarna anlitas som externa föreläsare eller har uppdrag
inom akademin i egenskap av sakkunniga, betygsnämndsledamöter och liknande. Det finns dock inga
uppgifter om hur forskarna aktivt följer samhällsutvecklingen, och fångar upp de behov av
vetenskapligt grundade resultat som behövs för att förbättra eller förändra situationen för de
samhällsmedborgare som är i fokus för den praktiknära forskningen.
Lärosätets handbok för utbildning på forskarnivå beskriver vad som gäller vid handledarbyte. Där
framgår det att anhållan om handledarbyte ska göras på en särskild blankett. Handledarbyte har skett
vid ett tillfälle, och enligt självvärderingen rekommenderas doktoranden att vända sig till prefekt eller
utbildningsledare vid dessa tillfällen. Det är även möjligt att få stöd och hjälp via doktorandombuden,
forskarutbildningsgruppens ordförande, doktorandsektionen, företagshälsovården och
skyddsombudet. Det innebär att det finns många tänkbara personer som doktoranden kan vända sig
till och som kan utgöra stöd i processen.
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Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Systematisk uppföljning och kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov sker genom
medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalen resulterar i att man upprättar individuella utvecklingsplaner,
och att kartläggningsresultaten rapporteras vidare till ledningen på institutions- och lärosätesnivå.
Medarbetaren kan sedan med stöd av kartläggningen och utvecklingsplanen söka
kompetensutvecklingstid från institutionen, vilket både visar att resultaten omsätts i åtgärder och att
institutionen aktivt stöder personalens möjligheter till kompetensutveckling.
Enligt bedömargruppen finns ett mycket gott stöd för att stärka handledarnas vetenskapliga och
pedagogiska kompetens. Till exempel finns möjlighet att inom ramen för tjänstefördelningen läsa
handledarutbildning i två steg, där en rad viktiga områden behandlas (etik, regelverk och riktlinjer,
genus och mångfald, lärandemål och individuella studieplaner samt relationen mellan handledare och
doktorand). Detta gagnar både handledarkompetensen och doktorandernas trygghet. Vidare erbjuds
workshops, seminarier, konferenser och ledarskapsutbildningar för att utveckla handledarnas
kompetens.
Pedagogikämnets månatliga forskningsseminarier fungerar som rum för kollegialt lärande, där såväl
forskningsfrågor som handledarfrågor behandlas. Dessutom finns ett institutionsövergripande
handledarseminarium som träffas en gång per år. Kompetensutveckling sker även genom att
handledare och övriga forskare bedriver egen forskning, och deltar aktivt i olika nätverk. De
presenterar även sin forskning på konferenser både nationellt och internationellt - vilket sker
regelbundet enligt publikationslistorna - samt deltar i mer populärvetenskapliga sammanhang.
Utifrån detta bedöms handledar- och lärarresurserna, samt de system och strategier som finns för
utveckling och systematisk uppföljning, som mycket goda.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå, men goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt saknas. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både
nationellt och internationellt.
När det gäller forskningen visar underlaget att den håller en god kvalitet och att den vetenskapliga
nivån är hög. Handledarna publicerar sig i internationella peer-reviewgranskade tidskrifter och lyckas
väl med att få externa medel i konkurrens med andra forskare. Däremot bedöms
forskarutbildningsmiljön vara problematisk. Problemen rör särskilt antalet doktorander i
forskarutbildningen. Självvärderingen och de individuella studieplanerna beskriver att det finns fyra
doktorander, men listan visar att det i själva verket endast är en doktorand som är aktiv i högre grad
än 50 procent, vilket bedömargruppen ser som problematiskt. Av de övriga doktoranderna
disputerade en i september, en är sjukskriven på deltid med en aktivitetsgrad som motsvarar knappt
30 procent och en har inte varit aktiv de senaste två åren. I självvärderingen nämns att det finns
ytterligare en doktorand som var föräldraledig höstterminen 2016. Vid intervjuerna framkom att den
doktoranden då var tillbaka i tjänst men har sin placering på annan ort än Luleå och därför inte är
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delaktig i den dagliga forskarutbildningsmiljön. Enligt det underlag som granskningen grundas på har
inga doktorander antagits åren 2015-2017. Eftersom de övriga bör vara i slutskedet av sin
forskarutbildning finns en risk att samtliga blir klara innan nya hinner rekryteras. Vid intervjuerna
framkom också att doktorandernas olika inriktningar i praktiken innebär att två av tre doktorander är
knutna till andra miljöer än den egna forskarutbildningsmiljön, både avseende seminarier och kurser.
Dessutom framkom att vissa aktiviteter genomförs på distans (till exempel handledning), vilket
försvårar doktorandernas spontana utveckling av akademisk litteracitet. Enligt bedömargruppen är
omfattningen för liten för att det ska gå att tala om en forskarutbildningsmiljö i egentlig mening. Det
framstår som om det inte finns en gemensam miljö, eftersom de inte verkar sitta tillsammans eller ses
i någon större utsträckning utöver de månatliga träffarna. Doktoranderna riskerar dessutom att sakna
goda utbildningsmässiga förutsättningar avseende kurser och seminarier. Även om miljön tycks vara
god när det gäller handledarnas forskningsaktiviteter kan detta inte ersätta en god
forskarutbildningsmiljö med samverkan doktorander emellan.
Doktoranderna får rika möjligheter att diskutera forskningsfrågor i en rad seminarieverksamheter,
både inom pedagogikämnet och i ämnesövergripande konstellationer vid olika lärosäten. Tillgången
till olika kontaktytor är viktig för alla doktorander, liksom möjligheten att delta i och tillhöra olika
sammanhang både i och utanför den egna forskningsmiljön. Enligt bedömargruppen är detta särskilt
viktigt när doktorandgruppen är liten. Inom pedagogikämnet finns tre seminarieverksamheter med
regelbundna träffar där doktoranderna deltar. Den första är det högre seminariet, som är öppet för
alla anställda inom ämnet. Den andra seminarieverksamheten är RIDE-gruppens seminarier, där alla
doktorander deltar tillsammans med seniora forskare. RIDE står för Relations, Identity and Diversity in
Education. Den tredje seminarieverksamheten är de vetenskapsteoretiska samtalen vid institutionen
för konst, kommunikation och lärande, som bjuder in internationella forskare och hålls ett par gånger
per termin för doktorander och personal.
Doktoranderna deltar i tvärvetenskapliga doktorandseminarier, som anordnas i samverkan med
angränsande forskarutbildningar på institutionen, de har också möjlighet att delta i
seminarieverksamheten vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik. Doktoranderna
uppmuntras också till att delta vid nationella och internationella konferenser. Här finns en tydlig
progressionstanke där doktoranderna tidigt lägger fram texter inom forskarutbildningsämnets miljö,
sedan inom institutionen och slutligen presenterar sin forskning i större sammanhang. Den
individuella studieplanen bekräftar självvärderingens uppgifter. Ytterligare möjligheter till samverkan
finns i och med att doktoranderna kan läsa kurser även vid andra lärosäten, samt att de kan bygga
nätverk genom de forsknings- eller utvecklingsprojekt de ingår i.
Forskningssamverkan finns med forskare inom hälsovetenskap, filosofi, arbetsvetenskap,
musikpedagogik, entreprenörskap och innovation samt medie- och kommunikationsvetenskap. Hur
denna samverkan ser ut för forskarutbildningen i pedagogik framgår inte av underlaget. Till exempel
framgår det inte vilka kurser och seminarieserier som projekten är kopplade till. Intervjuerna gav en
bild av individuella doktorandprojekt kopplade till handledarnas forskningsinriktningar, men inte av
någon sammanhållen forskarutbildningsmiljö för doktoranderna där samtal om
forskarutbildningsämnets avgränsning vid lärosätet kan diskuteras. Detta ser bedömargruppen som
en brist.
Samverkan med det omgivande samhället är framträdande, och doktoranderna deltar i både
nationella och internationella konferenser, seminarier och nätverk. Detta kan i viss mån göra att
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doktoranderna får möjlighet att ingå i grupper med andra doktorander i andra ämnen, till exempel vid
tvärvetenskapliga seminarier, och vid andra lärosäten. Handledare och övriga forskare samverkar
med externa organisationer och nätverk vilket även kommer doktoranderna och utbildningen till godo.
Det finns en plan att 2018 starta en forskarskola med 10-12 doktorander, varav 2-3 i pedagogik,
genom extern finansiering från kommuner i Norrbotten. Detta initiativ ser bedömargruppen som
angeläget och lovvärt. Vid intervjuerna framkom emellertid att detta projekt inte har realiserats ännu,
och att finansieringen för nya doktorander bygger på att ämnet får 300 000 kronor för att anställa en
doktorand. Resten måste finansieras med externa eller interna institutionsmedel för forskning. Det
finns ingen plan för hur lärosätet på ett bättre sätt kan bidra till att stärka forskarutbildningsämnet
ekonomiskt för att garantera att nya doktorander kommer att antas. Bedömargruppen konstaterar att
variationen i forskningsinriktning är maximal, eftersom det finns lika många inriktningar som
doktorander. Det verkar som om denna variation beror på det ekonomiska resurstilldelningssystemet,
där de externa medel som kan komma till ämnet påverkar vilka områden som blir möjliga att beforska.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Ansvaret för den systematiska uppföljningen ligger på rektorn och prefekten, medan det är
fakultetsnämndens ordförande som fastställer den allmänna studieplanen, bedömer
tillgodoräknanden samt sköter validering och antagning. Rektor har utsett en grupp ur
fakultetsnämnden som "ger stöd i beredning av ärenden som gäller strategi, uppföljning och
utvärdering inom utbildning på forskarnivå". Såväl rektor som prefekt har, enligt lärosätets beslutsoch delegationsordning, stort ansvar för att genomföra och kvalitetssäkra forskarutbildningen. Av
intervjuerna framgår att det också finns ett formellt och kollegialt inflytande och ansvarstagande,
bland annat genom ett formaliserat handledarkollegium som har beslutsansvar. Vid intervjun framkom
inte tydligt hur ofta handledarna sammanträder och vilka ärenden som diskuteras då.
Forskarutbildningen och forskarutbildningsmiljön följs upp och utvärderas enligt en modell som
bygger på indikatorerna extern finansieringsgrad, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen och
personalgruppens sammansättning. Varje år genomför forskarutbildningarna en självvärdering som
lämnas till fakultetsnämnden för granskning. Det finns även en handbok för forskarutbildning och
kvalitetssystem som bidrar till att tydliggöra utbildningen. Sammansättningen av handledare
återspeglar den inriktning ämnet har vid Luleå tekniska universitet, och det finns strategier för hur
man ska garantera handledartillgången i ett längre perspektiv. Modellen bygger på att handledare
meriterar sig genom att vara just handledare, vilket är problematiskt eftersom doktoranderna är få och
det därmed blir närapå omöjligt att meritera sig för befordran.
Vidare genomförs enkätundersökningar varje år, riktade till alumner, doktorander och övriga
medarbetare. Resultaten återkopplas till medarbetare och ansvariga på olika nivåer. Självvärderingen
beskriver tydligt hur de olika nämnderna, grupperna och verksamhetsansvariga på såväl central nivå
som på institutionsnivå ansvarar för att följa upp och återkoppla olika aspekter i
kvalitetssäkringsarbetet. Man beskriver också hur kommunikationen mellan dessa sker. Att
doktorandernas intressen och inflytande tas till vara synliggörs även genom att det ingår ett
doktorandombud i fakultetsnämndens gemensamma forskarutbildningsgrupp, samt att
utbildningsledaren och en doktorandrepresentant finns med i institutionens ledningsgrupp. Dessutom
finns en doktorandsektion som utser doktorandrepresentanter som ska bevaka doktorandernas
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intressen i lärosätets olika beslutsorgan. Med tanke på det lilla antalet doktorander är det dock
tveksamt hur denna representation går till praktiskt, vilket inte heller framgår i underlagen.
En styrka i sammanhanget är den tydlighet som finns genom handboken för utbildning på forskarnivå,
och genom lärosätets dokumenterade och synliggjorda riktlinjer, regler, arbetsgångar och
rollbeskrivningar.
Bedömargruppen har dock inte funnit att lärosätet har strategier eller har vidtagit insatser för att
åtgärda problematiken med få doktorander.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms inte vara
tillfredsställande.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet är välmotiverad och adekvat. Forskarutbildningsämnets
avgränsningar speglar forskningsmiljöns verksamhet, som rör "människans sätt att mot bakgrund av
de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna". Detta
studeras i "relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor".
Forskningen som bedrivs inom ämnet fokuserar framför allt på olika områden inom
utbildningssystemen såsom övergripande utbildningsorganisation, pedagogiskt ledarskap,
undervisning och lärande.
För aspekten forskarutbildningsmiljö bedöms antalet aktiva doktorander i miljön vara för litet för att det
ska gå att säga att det utgör en forskarutbildningsmiljö i egentlig mening. Bedömargruppen har inte
heller funnit att lärosätet har några strategier eller vidtagit insatser för att åtgärda denna problematik.
Doktoranderna får dock möjlighet att socialiseras in i en aktiv forskningsmiljö och successivt vidga
sina kontaktytor och arenor för deltagande i olika vetenskapliga sammanhang. Handledarresurserna
är goda och det finns medvetna och inarbetade system för såväl medarbetarnas kompetensutveckling
som för systematiskt kvalitetsarbete, där doktorandernas intressen och synpunkter beaktas och
bevakas.
Även om bedömargruppen kan se i underlaget att forskarutbildningen i pedagogik vid Luleå tekniska
universitet uppvisar hög kvalitet i flera avseenden, finns det en uppenbar problematik som har med
forskarutbildningens storlek att göra. Det saknas också formulerade strategier för att tillgodose att
tillräckligt många doktorander kan antas till forskarutbildningen. Det går inte att tala om en
forskarutbildningsmiljö i egentlig mening när det endast finns en doktorand på plats med normal
aktivitetsgrad. Att bedriva forskarutbildning utifrån de förutsättningar som redovisas i självvärderingen
uppfattar bedömargruppen som problematiskt även med tanke på det ekonomiska
resurstilldelningssystemet, som innebär att lärosätet inte garanterar full finansiering till doktorander
samt att inga doktorander kan antas utan extern finansiering. Bedömargruppen anser inte att det är
realistiskt med externa medel i sådan omfattning att det kan garantera hela forskarutbildningsmiljöns
volym av doktorander. Sammantaget innebär detta att forskarutbildningsmiljön och dess
förutsättningar bedöms som bristande.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
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Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Upplägget i forskarutbildningen ger doktoranderna goda förutsättningar att utveckla bred kunskap och
förståelse inom pedagogik och vetenskaplig metod. Enligt den allmänna studieplanen kan kursdelen
av dessa poäng fördelas flexibelt, så att den omfattar 45-60 högskolepoäng för licentiatexamen
respektive 90-120 högskolepoäng för doktorsexamen. Detta innebär att kursdelen är eller kan bli
förhållandevis stor. Höga krav på kurspoäng innebär mindre tid för avhandlingsarbetet, vilket kan
påverka doktorandernas möjligheter att bli klara inom utsatt tid. Samtidigt gör den flexibla
fördelningen att det går att lägga in extra kurser som åtgärd om måluppfyllelsen brister på något
område. Minst 30 högskolepoäng utgörs av obligatoriskt kursinnehåll. I självvärderingen specificeras
inte kurserna eller poängfördelningen, utan endast de områden kurserna tillhör (pedagogik,
vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och etik). Av de individuella studieplanerna framgår att
doktorander har gått eller planerar att gå följande kurser:
· pedagogik som vetenskap I-III
· lärande som vetenskap
· forskningsetik
· vetenskapsteori I-II
· kvalitativa metoder i empirisk forskning
· konstruktion och analys av enkäter
· perspektiv på praxisnära lärande
· deltagande forskning i praktik och teori
· multivariat statistik för samhällsvetenskaplig tillämpning
· kvalitativ och kvantitativ fältstudiemetodik, med flera.
Kurserna visar på såväl bredd som djup i forskarutbildningsämnet. Det framgår inte om kvantitativa
studier (statistiska metoder, effektstudier och så vidare) också ingår i den bredd av metodkunskaper
som ryms inom forskarutbildningen.
Intervjuerna gav inte någon tydlig bild av exakt vilka kurser som erbjuds och vad de innehåller, vilket
kan förstås utifrån att kurserna inte kan ges så ofta. Öppenheten i skrivningarna om kursinnehåll gör
att utbildningen i stor utsträckning kan utformas utifrån de enskilda doktorandernas behov. Samtidigt
ställer detta mycket höga krav på att handledaren kontinuerligt gör underbyggda analyser av
doktorandernas progression och behov i relation till examensmålen och avhandlingens inriktning. Att
säkerställa att doktoranden uppnår bred kunskap blir de enskilda handledarnas ansvar, vilket enligt
bedömargruppen bör problematiseras.
Svårigheten att se vilka kurser som är obligatoriska, tillsammans med det varierande antalet
kurspoäng som kan räknas in i examen, gör det svårt för bedömargruppen att bedöma huruvida
utbildningen säkerställer att doktoranderna visar bred kunskap och förståelse. Denna uppfattning
stärktes under intervjuerna. Den figur i självvärderingen som visar hur forskarutbildningen är
uppbyggd klargör på ett tydligt sätt hur avhandlingsdelen bidrar till att säkerställa att doktorandernas
kunskap och förståelse utvecklas. Kurser och andra aktiviteter preciseras däremot inte på samma
sätt. Hur kurserna bidrar till doktorandernas breda kunskap och förståelse av
forskarutbildningsämnet, och hur detta examineras kontinuerligt inom utbildningens ram, beskrivs
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inte. Doktoranderna uppmuntras att läsa kurser vid andra lärosäten, och de uppmuntras också att
presentera sina projekt på olika nationella och internationella konferenser. Det lilla antalet
doktorander innebär att det inte är rimligt att diskutera kursutbud i egentlig mening. Istället framstår
det som om dessa delar av forskarutbildningen förlagts till forskarutbildningar vid andra lärosäten.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Kursvärderingar genomförs i alla kurser, via ett elektroniskt system. Detta är ett sätt att fånga upp att
kurserna svarar mot doktorandernas behov, och de sammanställda resultaten ligger sedan till grund
för fortsatt utveckling av kurserna. Doktorandernas synpunkter och eventuella förslag beaktas.
Doktorandernas måluppfyllelse i övrigt följs upp bland annat med hjälp av avhandlingsseminarier och
disputation, samt granskning och uppföljning av den individuella studieplanen. Planen revideras två
gånger per år vilket gör att man följer doktorandernas progression regelbundet i relation till
examensmål och lärandemål. Den individuella studieplanen beskriver vilka aktiviteter som de enskilda
doktoranderna ska genomföra för att nå målen, och vad handledarens roll eller insats är.
Doktoranderna och handledarna följer upp den tidigare planeringen, noterar eventuella avvikelser och
föreslår åtgärder. På så sätt leder uppföljningen till att eventuella avvikelser eller förändrade
förutsättningar fångas upp tidigt och hanteras snabbt. Exempel på åtgärder är att planen ändras eller
att någon kurs eller aktivitet läggs in för att stödja utvecklingen, såsom mer handledning. På så sätt
utgör arbetet med den individuella studieplanen ett verktyg både för dokumentation och uppföljning,
och det bidrar även till att doktoranderna får förutsättningar att slutföra utbildningen i tid.
Något bedömargruppen noterade under intervjuerna var att den person som är ansvarig för att
granska uppföljningen av de individuella studieplanerna inte är docent eller professor inom
forskarutbildningsämnet, vilket kan begränsa möjligheten att bedöma det vetenskapliga innehållet.
Genom avhandlingsseminarierna kan avhandlingsarbetets progression och kvalitet genomgå kollegial
granskning utanför handledarteamet. Därför är seminarierna ytterst värdefulla tillfällen för
doktoranderna för såväl avstämning som lärande. Den individuella studieplanen granskas av
universitetsledningen för forskning samt av prefekten. Sedan fastställs den och återkopplas till
doktoranden och handledarna.
Underlaget beskriver att de obligatoriska avhandlingsseminarierna är ett annat exempel på
systematisk uppföljning. Bedömargruppen vill lyfta fram lärosätets modell för pedagogisk idé, som
innebär en progression av kunskaper och färdigheter utifrån den så kallade självständighetstrappan.
Självständighetstrappan innebär att den studerande utvecklas i tre steg: självständig student,
deltagande aktör och självständig aktör. Detta är ett gott exempel på hur man kan beskriva hur
progression ska genomsyra forskarutbildningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
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Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning, som i andra
kvalificerade professionella sammanhang, bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Utbildningens upplägg, där examensmålen inte bara kopplas till aktiviteter utan också bryts ner i
kontextualiserade lärandemål, visar på ett tydligt sätt hur doktoranderna genom utbildningen utvecklar
olika färdigheter och förmågor. Detta sker framför allt genom arbete kopplat till forskningsprocessen,
publiceringsarbete, avhandlingsarbete, försvar samt deltagande och presentationer vid seminarier,
konferenser och i populärvetenskapliga sammanhang. Doktorandernas färdighet och förmåga till
självständighet stärks genom att de gradvis går från tydlig handledarstöttning mot en ökad grad av
självständighet (presentationer, publikationer) samt från det lilla sammanhanget till det mer komplexa
(presentationer, metod).
När det gäller utbildningens kursdel är det svårare att se hur den bidrar till utvecklingen. Del finns
ingen tydlig beskrivning av hur kursdelarna bidrar till doktorandernas utveckling, utan man fokuserar
istället på att aktiviteter som seminarier och konferenser bidrar till att bredda färdighet och förmåga.
Vid intervjun framkom att doktoranderna under utbildningen presenterar sin forskning nationellt och
internationellt och att det finns tillgängliga medel för omkostnader för detta. Doktorandernas
forskningsprojekt är kopplade till lärosätets verksamhet, vilket innebär att projekten dels får en nära
koppling till hur andras lärande kan stödjas men också till utvecklingen av doktorandernas förmåga att
bidra till samhällets utveckling.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens kursdel för att säkerställa att utbildningens utformning
och genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljningen består främst i de regelbundna uppföljningarna och revideringarna av den individuella
studieplanen. Fokus ligger där på avhandlingsarbetet. I självvärderingen beskrivs dock hur
uppföljning kan leda till att doktoranden uppmanas att läsa en specifik kurs eller delta i seminarier
eller konferenser för att åtgärda eventuell brist i progressionen av måluppfyllelsen. Fokus, såsom det
uttrycks i självvärderingen, handlar främst om att det är doktoranden som brister på något sätt och att
det är doktoranden som förväntas, göra om eller göra mer, och inte på utveckling av utbildningen.
Bedömargruppen menar att av forskarutbildningens upplägg bör granskas kritiskt, för att se på vilket
sätt denna kan förändras för att öka måluppfyllelse. Intervjuerna bekräftade denna bild.
Några åtgärder i form av revidering av kurser eller ändring av kursutbud framkom inte heller under
intervjuerna. Bedömargruppen identifierar denna problematik som ett utvecklingsområde.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
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bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Självvärderingen beskriver på vilket sätt samtliga delar av forskarutbildningen bidrar till måluppfyllelse
av doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt. Självständighet och redlighet examineras
genom lärandemål i en etikkurs, samt under avhandlingsarbetets genomförande där doktoranden får
ta ställning till etiska problem och göra alltmer självständiga val i forskningens syfte, frågeställningar,
metodval, analys och resultatredovisning. Dock skulle beskrivningen av den delen kunna utvecklas.
Doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt till den egna forskningen, samt till
forskningens möjligheter och begränsningar, utvecklas genom aktiviteter i samverkan med
samhällsaktörer.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljningen av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt sker på motsvarande sätt
som för de andra kunskapsformerna genom uppföljning av de individuella studieplanerna. Lärosätet
exemplifierar åtgärder vid eventuell identifierad brist, vilket kan innebära ytterligare kurser inom ett
specifikt område eller att doktoranden deltar i att skriva en etikprövning. Även i detta fall fokuserar
självvärderingen på åtgärder för att stötta den enskilda doktoranden och inte på förändringar av själva
utbildningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Det finns en tydlig struktur för hur man följer doktorandernas progression i handledning,
avhandlingsseminarier och i arbetet med den individuella studieplanen. Deltagande, presentation och
respons vid seminarier och konferenser utgör en viktig del av utbildningen i syfte att uppnå
examensmålen. Den aktiva seminariemiljö som finns, både i ämnet och på institutionen, är
betydelsefull för utbildningens genomförande. Det är också betydelsefullt att doktoranderna får
möjlighet att delta vid ett flertal konferenser. Det framgår inte av självvärderingen vilka medel eller
vilket stöd doktoranderna får för detta, men vid intervjuerna framkom att medel finns. Examensmålen
kontextualiseras i lärandemål och kopplas till aktiviteter där dessa kunskaper och förmågor utvecklas
och bedöms, främst avseende avhandlingsdelen. Det innebär att det finns en progression där man
går från tydlig stöttning mot en ökad grad av självständighet och från enklare sammanhang till mer
komplexa. Upplägget fokuserar snarare på process än på innehåll och moment i kurser, vilket bidrar
till att kursdelen i utbildningen inte framträder så tydligt att det fullt ut går att bedöma hur kurserna
bidrar till måluppfyllelsen.
Forskarutbildningen bygger på en systematisk modell med tre granskningstillfällen. Doktorandernas
progression och kvaliteten på deras arbete säkras genom dessa granskningar, seminarier och
kursaktiviteter, samt inte minst genom handledning. Självvärderingen hänvisar till den individuella
studieplanen som ett viktigt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av enskilda doktoranders
utveckling och progression. Det framkommer att de sju doktorander som blev färdiga under 2012
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examinerades inom den angivna tiden, vilket bedömargruppen ser positivt på. Samtidigt menar
bedömargruppen att det är problematiskt att den systematiska uppföljningen främst riktas mot
doktorandens prestationer, utan att relatera prestationerna till de utvecklingsmöjligheter som
forskarutbildningen erbjuder eller till eventuella förändringar som skulle kunna undanröja vissa
svårigheter.
Kursvärderingar genomförs i alla kurser, via ett elektroniskt system och resultaten ligger till grund för
fortsatt utveckling av kurserna.
Lärosätets ambitioner att med snäva ekonomiska ramar skapa samarbetsformer för att ge
doktoranderna ett bredare kursutbud ser bedömargruppen som en styrka, eftersom det även innebär
att doktoranderna får naturliga samarbetspartner vid andra lärosäten. Att skapa en gemensam
doktorandmiljö för lärosätets doktorander ser vi som en utmaning då de idag har få beröringspunkter.
Utöver dessa kommentarer finner vi forskarutbildningens utformning, genomförande och resultat
tillfredsställande.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
I såväl självvärderingen som i den allmänna studieplanen behandlas arbetslivsperspektivet främst så
att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till den akademiska karriären.
Forskarutbildningen i pedagogik beskrivs som förberedande och meriterande för ett yrkesliv som
självständig forskare inom akademin, alternativt inom statlig, kommunal eller fristående verksamhet.
De flesta disputerade stannar dock inom akademin. De strategier som beskrivs för att säkerställa en
förberedelse för doktorandernas framtida yrkesliv är fördjupningen inom det egna forskningsområdet,
presentation av forskningen inom akademin såväl nationellt som internationellt samt ett aktivt
deltagande på konferenser. Strategierna fokuserar i hög grad på en karriär inom akademin, medan
strategier för ett yrkesliv utanför akademin inte synliggörs om doktoranderna inte till exempel är
externfinansierade av en annan aktör (exempelvis skolhuvudman).
Praxis är att doktoranderna under sin forskarutbildning har institutionstjänstgöring om 20 procent,
som främst innebär undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå. Innehållet i
institutionstjänstgöringen ger viktiga meriter inför yrkeslivet i akademin, men också inför anställning
inom andra utbildningsorganisationer. Tjänstgöringen planeras även i förhållande till doktorandernas
tänkta karriärväg. I de fall doktoranden är kommundoktorand, med anställning i en kommun, sker
tjänstgöringen inom den kommunala verksamheten. Det är oklart hur återkopplingen till doktorandens
egen utveckling som utbildare ser ut, och hur den bidrar till doktorandens forskarutbildning.
Enligt den individuella studieplanen ska en karriärplanering göras, och karriärplaneringen ska sedan
föras in under en särskild punkt i dokumentet. Karriärplaneringen placerar forskarutbildningen i ett
framtidsperspektiv och knyter därmed utbildningen närmare arbetslivet, oavsett om det förläggs inom
akademin eller utanför. I karriärplaneringen får även undervisning eller andra uppgifter inom
institutionstjänstgöringens ram plats på ett adekvat sätt. Vissa av de granskade individuella
studieplanerna saknar helt uppgifter om karriärplanering, och vissa anger främst vad doktoranderna
arbetar med under institutionstjänstgöringen.
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Självvärderingen beskriver att forskarutbildningen i pedagogik tränar en mängd generiska förmågor
som är användbara för det kommande arbetslivet, men det lyfts inte fram vilka dessa förmågor är och
hur de i så fall tränas. Lärosätet pekar på att man behöver utveckla valet av konkreta strategier för
utvärdering och systematisk uppföljning av utbildningens utformning och genomförande, för att
säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder för ett föränderligt arbetsliv. Som ett led i
detta avser man fördjupa samverkan med regionens kommuner och näringsliv, men dessa planer
hade vid utvärderingen inte konkretiserats ännu. Dock ser bedömargruppen detta som ett angeläget
initiativ.
I självvärderingen beskrivs att ansvariga för forskarutbildningen deltar i seminarier på lärosätet, deltar
i forskarkonferenser samt ingår i både nationella och internationella nätverk. Externa representanter
finns med i fakultetsnämnden och bidrar med ett arbetslivsperspektiv där. Flera organisationer och
nätverk sägs också bidra med ett arbetslivsperspektiv, men hur de bidrar och vad de tillför synliggörs
inte.
Lärosätet tar i stor utsträckning till vara på sina alumner. Redan under forskarutbildningen erbjuds
doktoranderna handledarutbildning, vilket är en målmedveten strategi för att säkra handledarresurser.
Genomgången handledarutbildning är även en lönefördel vid anställning. De individuella
studieplanerna visar att doktoranderna genomgår högskolepedagogiska utbildningar i hög grad.
Alumnerna medverkar i forskarutbildningskurser, fungerar som huvudhandledare eller biträdande
handledare samt skriver forskningsansökningar och arbetar i forskningsprojekt med doktorander.
Alumnerna engageras även som läsare av avhandlingstexter och som medlemmar i betygsnämnder
vid disputationer.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Det är dock inte tydligt hur resultaten av uppföljning omsätts
vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och om återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den enkät som ställs till alumner vart tredje år anges bidra till utvecklingen av forskarutbildningarnas
innehåll och utformning, men det framkommer inte på vilket sätt detta sker för just
forskarutbildningsämnet pedagogik. Självvärderingen synliggör inte heller hur alumnernas erfarenhet
av arbetslivet påverkar utbildningen.
Utifrån underlaget är det oklart hur arbetslivsperspektivet följs upp systematiskt och om
uppföljningarna leder till relevanta åtgärder som stärker arbetslivsperspektivet. Det är också oklart hur
återkoppling sker till relevanta intressenter. Eftersom det just nu finns ett så litet antal doktorander
utvecklades inte detta under intervjun.
Bedömargruppen vill lyfta fram lärosätets arbete med alumner som ett mycket gott exempel på hur
före detta doktoranders erfarenheter kan bidra till att stärka kvaliteten i utbildningen.
Att arbeta med ett utomakademiskt perspektiv i doktorandernas karriärplanering och forskning ser vi
också som ett utvecklingsområde.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
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Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Forskarutbildningens obligatoriska kurser omfattar endast 30 högskolepoäng, vilket ger relativt stor
frihet för doktoranderna att välja kurser utifrån behov och intresseområde. Det är också möjligt att
tillgodoräkna sig forskarutbildningskurser från andra lärosäten. Detta ger doktoranderna möjlighet att i
samråd med handledare påverka och utforma utbildningens upplägg och innehåll. Det
bedömargruppen däremot ser som problematiskt är att det är svårt att låta doktoranderna vara med
och utveckla forskarutbildningen och dess lärprocesser med endast en närvarande doktorand med
normal aktivitet. Denna bild förstärktes vid intervjuerna, och bedömargruppen anser att det blir svårt
för en ensam doktorand att medverka i de organ som ansvarar för utbildningen.
Det finns riktlinjer och rutiner både centralt och på institutionsnivå för att möjliggöra doktoranders
inflytande och delaktighet. Doktorandernas inflytande över arbetet med att utveckla utbildningen och
lärprocesserna synliggörs genom kursvärderingar, som sedan ligger till grund för
kursutvecklingsarbetet. De ligger också till grund för utvecklingsarbetet centralt och lokalt. Även
alumners synpunkter tas till vara genom enkätundersökningar, men också genom att de på flera sätt
är verksamma inom forskarutbildningen. Doktorandgruppens återkommande möten med
utbildningsledaren är också ett forum för att inhämta doktorandernas synpunkter och för att
återkoppla tillbaka till doktorandgruppen. Doktoranderna är även formellt representerade i
institutionens ledningsgrupp, som behandlar strategier för och uppföljning av forskarutbildningen. De
är även representerade i fakultetsnämnden och genom doktorandsektionen, och har därmed
inflytande över de beslutsprocesser som rör forskarutbildningen.
En förutsättning för att doktoranderna ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter till lärande och
deltagande som erbjuds är att deras arbetssituation samt fysiska och psykosociala arbetsmiljö är
tillfredsställande. En god arbetssituation och arbetsmiljö möjliggör också att doktoranderna kan ägna
nödvändig tid och fokus åt avhandlingsarbetet. Doktoranderna har tillgång till företagshälsovård, en
ergonomiskt anpassad arbetsplats och hjälpmedel som underlättar arbetet och motverkar
överbelastning. Detta visar att institutionen bevakar doktorandernas intressen och arbetar för en god
arbetsmiljö. Minst en gång per år ordnar utbildningsledaren möten med doktorandgruppen, där
arbetsmiljö och förbättringsåtgärder diskuteras. Återkoppling sker till ledningsgruppen och
ämnesföreträdarna. Att känna tillhörighet och ha en hemvist är viktigt för såväl den psykosociala
situationen som för det aktiva deltagandet i utbildningen. Bedömargruppen ser därför positivt på att
det utöver tillhörigheten i forskningsmiljön sker arrangemang för att stärka grupptillhörigheten och
gemenskapen i doktorandgruppen, både i institutionens regi och av doktorandsektionen. Ett exempel
på att resultat från utvärderingar omsätts i handling är det utvecklingsarbete som pågår för att komma
tillrätta med sjukskrivningar bland doktoranderna.
Genom att doktorandgruppen är formellt representerad i relevanta grupper, nämnder och organ har
doktoranderna möjlighet till insyn och delaktighet i beslutsprocesserna. Ytterligare ett exempel på att
det på en övergripande nivå finns goda strukturer för att tillvarata doktorandernas intressen är att det
finns ett särskilt doktorandombud som kan fungera som stöd och oberoende samtalspartner i
doktorandärenden. Arbetet med att verka för att doktorander ska kunna ta aktiv del i och ha inflytande
över utbildningen är väl upplagt. Däremot ser bedömargruppen att det är en utmaning att realisera
deltagandet och inflytandet när antalet doktorander är så litet.
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Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det finns rutiner och system för att bevaka doktorandernas intressen, bland annat för att säkerställa
ett aktivt deltagande i utbildningens utveckling men också i beslutsprocesserna. Doktorandernas
synpunkter inhämtas, sammanställs och återkopplas till ledning, utbildningsansvariga och
ämnesansvariga, och synpunkterna utgör grund för utvecklingsarbete på olika områden. Särskilt när
det gäller arbetsmiljöaspekter sker både förebyggande och avhjälpande insatser för att motverka
ohälsa och bidra till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Eftersom det finns rutiner, system och instanser för att tillvarata doktorandernas intressen och
synpunkter, och eftersom det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för sammanställning
och återkoppling, bedöms arbetet bedrivas på ett tillfredställande sätt. Det är inte helt tydligt hur
doktorandenkäterna rent konkret bidrar till utbildningens utvecklingsarbete i forskarutbildningsämnet.
En styrka är dock att det finns doktorandombud på lärosätet som kan fungera som oberoende stöd i
doktorandärenden.
Generellt visar självvärderingen att doktorandernas intressen tas till vara och att doktorandernas
behov och situation synliggörs i de olika aspektområdena. Det finns en beredskap för att fånga upp
och hantera avvikelser och fördröjningar av olika slag, vilket innebär en trygghet för doktoranden och
bidrar till att skapa förutsättningar för att fullgöra utbildningen inom tidsramarna. De doktorander som
disputerat de senaste åren har alla fullgjort utbildningen inom avsatt tid, vilket är en indikation på att
detta arbete fungerar tillfredsställande. Att forskarutbildningen har få doktorander har redan berörts
under flera aspekter eftersom det innebär en svaghet och sårbarhet som påverkar doktorandernas
möjligheter och forskarutbildningsmiljö. Ur ett doktorandperspektiv är det problematiskt om
doktoranderna riskerar att få för lite kontakt med andra doktorander, och om svårigheter att ge kurser
tillräckligt ofta påverkar doktorandernas möjligheter att planera och genomföra utbildningen.
Bedömargruppen noterar att det med nuvarande förutsättningar inte finns någon aktiv
forskarutbildningsmiljö inom forskarutbildningen i pedagogik, trots att det uppenbarligen finns en vilja
och ambition att vidga doktorandernas kontakter genom samverkan i olika former och genom
tvärvetenskapliga doktorandseminarier. Däremot finns det en forskningsmiljö som är aktiv, med
seniora forskare som erhåller externa medel och publicerar sig internationellt. Intervjuerna stärker
denna uppfattning.
De styrkor bedömargruppen identifierat är de strukturer för doktorandinflytande som finns på central
nivå, där doktoranderna får möjlighet att påverka forskarutbildningen på olika nivåer. Doktorandernas
möjligheter att påverka i just forskarutbildningsämnet pedagogik begränsas dock av att det endast
finns en doktorand med normal aktivitetsgrad på plats i Luleå som kan representera ämnet.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
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Lärosätet i stort har en utvecklad medvetenhet om jämställdhet, och inom forskarutbildningen i
pedagogik finns ungefär lika många kvinnor som män oavsett nivå och roll. Kurslitteraturen
representerar forskning av både kvinnor och män. Dessutom finns en särskild policy, Lika rättigheter
och möjligheter, för att motverka diskriminering. Hur denna policy påverkar jämställdhet inom
utbildningen - till exempel examination, kursers utformning och genomförande med mera - är dock
oklart, sannolikt på grund av att kurserna inte ges kontinuerligt. Självvärderingen anger att det finns
en medvetenhet om och strävan att beakta jämställdhetsperspektivet när det gäller kurslitteratur och
litteratur som diskuteras vid seminarier. Detsamma gäller när gästföreläsare ska anlitas.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen hänvisas till den årliga kompetensförsörjningsplanen för uppföljning av
jämställdhetsperspektivet. Statistik och styrmått som är gemensamma för hela universitetet används
för att analysera jämställdheten, och när det uppstår indikationer på avvikelser vidtas åtgärder som
prefekten beslutar om.
Könsfördelningen bland handledarna och doktoranderna i forskarutbildningsämnet pedagogik är
jämn. Det finns dessutom forskare i gruppen som har jämställdhet som fokus för sin forskning, vilket
bedömargruppen ser som en styrka.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Den största problematik som bedömargruppen identifierat, och som också påverkar möjligheterna till
systematisk uppföljning, är antalet doktorander och deras aktivitetsgrad. Även om bedömargruppen
ser att det finns en mycket god struktur för utbildningens kursdel och seminarieverksamhet gör antalet
och aktivitetsgraden att det blir svårt med kontinuerligt genomförande, uppföljning, återkoppling och
representation.
Forskarutbildningen bygger på en systematisk modell där avhandlingsarbetet granskas vid tre
tillfällen. Doktorandernas progression och kvaliteten på deras arbete säkras genom granskningar av
avhandlingsarbetet, seminarier och kursaktiviteter samt inte minst genom handledning.
Självvärderingen hänvisar till den individuella studieplanen, som är ett viktigt verktyg för uppföljning
och kvalitetssäkring av de enskilda doktorandernas utveckling och progression. Kursvärderingar
genomförs centralt vid lärosätet, men eftersom doktoranderna i pedagogik i stor utsträckning deltar i
forskarutbildningskurser vid andra lärosäten är det kursansvariga vid dessa lärosäten som i stor
utsträckning utvärderar kursdelen. Examinator godkänner tillgodoräknanden av kurser som
examinerats vid andra lärosäten.
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Det finns många styrkor med den nuvarande forskarutbildningen i pedagogik. En är till exempel
uppföljningen, som visar att de doktorander som examinerats under senare år genomfört utbildningen
inom angiven tid. Doktoranderna är dessutom anställningsbara. Utifrån underlaget är det i övrigt
oklart hur arbetslivsperspektivet systematiskt följs upp, och om uppföljningarna leder till relevanta
åtgärder. Det är även oklart hur återkoppling till relevanta intressenter går till. Eftersom antalet
doktorander är så litet för närvarande, och två av tre redan har en anställning, utvecklades inte detta
under intervjun.
Det finns rutiner och system för att bevaka doktorandernas intressen, bland annat för att säkerställa
ett aktivt deltagande i utbildningens utveckling och beslutsprocesser. Doktorandernas synpunkter
hämtas in, sammanställs och återkopplas till ledning, utbildningsansvariga och ämnesansvariga.
Synpunkterna ligger sedan till grund för utvecklingsarbete på olika områden. Särskilt när det gäller
arbetsmiljö sker aktiva insatser för att motverka ohälsa och för att bidra till en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Insatserna är både förebyggande och avhjälpande. Dock är det svårt att
tillämpa detta systematiskt med så få aktiva doktorander. Arbetet bedöms bedrivas på ett bra sätt
eftersom det finns rutiner, system och instanser för att tillvarata doktorandernas intressen och
synpunkter, och eftersom det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för att sammanställa
och återkoppla synpunkter. Bedömargruppen har dock noterat att den psykosociala miljön kan
behöva utvecklas, med tanke på sjukskrivningar bland doktoranderna.
I självvärderingen hänvisas till den årliga kompetensförsörjningsplanen för uppföljning av
jämställdhetsperspektivet. Statistik och styrmått som är gemensamma för hela universitetet används
för att analysera jämställdheten. När det uppstår indikationer på avvikelser vidtas åtgärder som
prefekten beslutar om.
Lärosätet har rutiner och strukturer på central nivå för utvärdera och följa upp forskarutbildningen,
vilket bedömargruppen ser som en styrka. Ett problem som bedömargruppen identifierar är att
doktoranderna i pedagogik till stor del deltar i kursverksamhet vid andra lärosätens
forskarutbildningar. Det innebär att det är dessa lärosätens kvalitetssäkring som tar del av
doktorandernas synpunkter istället för Luleå tekniska universitet. Bedömargruppen har dock inte
funnit att lärosätet har några strategier eller vidtagit insatser för att åtgärda problematiken med få
doktorander.
Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Luleå tekniska universitet är välmotiverad
och adekvat. Sammantaget bedöms både personalresurserna och uppföljningen av personalens
kompetens vara tillräckliga. Doktoranderna får möjlighet att socialiseras in i en aktiv forskningsmiljö
och successivt vidga sina kontaktytor och arenor för att delta i olika vetenskapliga sammanhang.
Handledarresurserna är goda, och det finns medvetna och inarbetade system för såväl
medarbetarnas kompetensutveckling som för systematiskt kvalitetsarbete där doktorandernas
intressen och synpunkter beaktas och bevakas. Även om bedömargruppen kan konstatera att
forskarutbildningen uppvisar hög kvalitet när det gäller flertalet aspekter, finns det en uppenbar
problematik kring forskarutbildningens omfattning och aktivitetsgrad. Det går inte att tala om en
forskarutbildningsmiljö i egentlig mening när det endast finns en doktorand med normal aktivitetsgrad
som bedriver sin utbildning på plats i Luleå. Individers behov vid skilda tidpunkter, tillsammans med
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kursdelens flexibilitet, tycks indikera att det är individuella forskarutbildningar som genomförs snarare
än en gemensam. Något som stärker denna bild är att de fem före detta doktorander som nu arbetar
vid lärosätet har helt olika teman för sina avhandlingar. Vilka kurser som faktiskt ges och när framgår
inte, och kurserna kan rimligtvis inte skapa en gemensam miljö eftersom de ges för sällan. Alltså är
både kursutbudet och möjligheterna att diskutera det egna avhandlingsarbetet med andra
doktorander i vardagen begränsade. Att bedriva forskarutbildning med en så liten volym framstår som
problematiskt inte bara utifrån kvalitetsaspekter (till exempel möjligheten att erbjudas kurser vid
lärosätet) utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Intervjuerna visade att det inte finns någon tydlig
garanti från lärosätets sida att utlysa doktorandanställningar i forskarutbildningsämnet. Eventuellt
finns möjligheter att anställa doktorander om kringliggande kommuner finansierar tjänsterna till 50
procent, men inga beslut eller avtal kunde presenteras vid intervjuerna.
Det finns en tydlig struktur kring hur doktorandernas progression följs i handledningen, vid
avhandlingsseminarierna och i arbetet med den individuella studieplanen. För avhandlingsdelen
kontextualiseras examensmålen i lärandemål, och kopplas till aktiviteter där dessa kunskaper och
förmågor utvecklas och bedöms. Detta innebär en progression där man går från tydlig stöttning mot
ökad grad av självständighet och från mindre eller enklare sammanhang till mer komplexa. Samtidigt
kan bedömargruppen konstatera att kursdelen i utbildningen inte framträder så tydligt att det går att
bedöma dess kvalitet. Forskarutbildningen bygger på en modell med tre granskningstillfällen.
Doktorandernas progression och kvaliteten på deras arbete säkras genom dessa granskningar,
genom seminarier och kursaktiviteter samt inte minst genom handledning. Forskarutbildningen
hänvisar till den individuella studieplanen som ett viktigt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av
de enskilda doktorandernas utveckling och progression.
I såväl självvärderingen som i den allmänna studieplanen behandlas arbetslivsperspektivet främst så
att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till den akademiska karriären.
Forskarutbildningen i pedagogik beskrivs som förberedande och meriterande för ett yrkesliv som
självständig forskare inom akademi, alternativt inom statlig, kommunal eller fristående verksamhet.
De flesta av de disputerade stannar inom akademin, medan några få arbetar utanför.
De strategier som beskrivs för att säkerställa doktorandernas kompetens för att hantera ett framtida
yrkesliv är fördjupningen inom det egna forskningsområdet, presentation av forskningen inom
akademin såväl nationellt som internationellt samt ett aktivt deltagande på konferenser. Strategierna
fokuserar i hög grad på en karriär inom akademin, medan strategier för ett yrkesliv utanför akademin
inte synliggörs.
Eftersom det finns rutiner, system och instanser för att tillvarata doktorandernas intressen och
synpunkter, och eftersom det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för sammanställning
och återkoppling, bedöms arbetet bedrivas på ett tillfredställande sätt. Generellt visar
självvärderingen att doktorandernas intressen tas till vara, och att doktorandernas behov och
utvecklingsmöjligheter synliggörs. Att de doktorander som disputerat de senaste åren alla har fullgjort
utbildningen inom angiven tid är en indikation på att utbildningens upplägg och strukturerna för
uppföljning fungerar väl.
På lärosätesnivå finns jämställdhetsperspektivet integrerat i styrande dokument, och som stöd för
arbetet finns bland annat checklistor och interna utbildningar. För uppföljning används statistik och
styrmått som följs upp tre gånger per år. Överlag ger självvärderingen en bild av att perspektivet finns
inarbetat på olika nivåer, men det är inte lika tydligt vad arbetet gett för effekter i utbildningen. De
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exempel som lyfts gäller till exempel jämn könsfördelning vid tillsättning av betygsnämnd med mera,
eller medvetenhet om könsbalans när gästföreläsare anlitas.
Lärosätet har centrala rutiner och strukturer för systematisk utvärdering och uppföljning av
forskarutbildningen. Eftersom doktoranderna i pedagogik i stor utsträckning deltar i
forskarutbildningskurser vid andra lärosäten fångas deras synpunkter inte upp i samma omfattning
som görs för de interna kurserna. Det finns även en problematik med doktorandrepresentation på
olika beslutsnivåer eftersom forskarutbildningsämnet har så få doktorander. Uppföljningen visar att de
doktorander som har examinerats under senare år har genomfört utbildningen inom angiven tid, samt
att de varit anställningsbara. Några av de tidigare doktoranderna har fått anställning utanför
akademin. Arbetslivsrepresentation förekommer i de beslutande organ som finns, vilket bidrar till
samverkan och karriärvägar för doktorander utanför akademin. I självvärderingen lyfter lärosätet att
fokus på karriär inom akademien gjort att man inte arbetat tillräckligt med att förbereda doktoranderna
för ett föränderligt arbetsliv eftersom man ensidigt fokuserar på en karriär inom akademin.
Doktoranderna följs upp kontinuerligt. Detta sker främst via den individuella studieplanen, men även
genom kurser och handledningsverksamhet.
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Lunds universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Lunds universitet

Musikpedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-10-4064

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Bedömargruppen konstaterar att det musikpedagogiska forskarutbildningsämnet vid musikhögskolan i
Malmö (Lunds universitet) framstår som välmotiverat och adekvat. Vid profileringen av utbildningen
verkar särskild hänsyn ha tagits till musikpedagogikens roll i den obligatoriska skolan och i
lärarutbildningen. Den har därför en stark bas när det gäller kopplingen till behov i samhället.
Musikpedagogik vid musikhögskolan har genom sin historia en nära koppling till såväl utbildning som
fortbildning av musiklärare. Det övergripande ansvaret för forskarutbildningen i musikpedagogik ligger
inte på musikhögskolan, utan på den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Utifrån
beskrivningen i självvärderingen och i den allmänna studieplanen framstår avgränsningen av
forskarutbildningsämnet som välbalanserad och välmotiverad. Ämnets avgränsning och kopplingen till
den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är tydlig, och de argument som framförs är
välmotiverade och adekvata.
I självvärderingen beskrivs tydligt hur forskarutbildningen i musikpedagogik är kopplad till
vetenskaplig verksamhet och beprövad erfarenhet. Detta beskrivs som "grundläggande
utgångspunkter". En annan grundläggande utgångspunkt är att musikpedagogik består av
integrerade utbildningsdelar, där även lärarutbildningen ingår. Lärarutbildningen i musik betraktas
därmed som forskarförberedande redan från första terminen. Ytterligare en annan utgångspunkt är att
musikhögskolan ska studera och lära av det samhälle den ingår i, och att kunskap om musikaliskt
lärande måste genereras ur verksamheter utanför universitetet. Samarbetet mellan akademi och
annan verksamhet (med musiklärare i skolor) får därmed effekter på den musikpedagogiska
forskningen och forskarutbildningen. Detta ger att forskningen och numera forskarutbildningen i
musikpedagogik har organiserats i nära kontakt med lärarutbildningen i musik och med lärare och
musikundervisning på det musikpedagogiska verksamhetsfältet.
Musikpedagogisk forskning är en förhållandevis liten disciplin, vilket gör att det finns ett stort behov av
nätverk och samverkan. Musikhögskolan samverkar därför med andra institutioner och inriktningar
inom musikforskningen. Omfattande samverkan sker exempelvis med de andra
forskarutbildningsämnena inom musikområdet vid Lunds universitet och vid Campus Helsingborg.
Miljön i Malmö samverkar även med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, genom att två av
doktoranderna är placerade där. Samverkan sker dessutom på nationell och nordisk nivå via nätverk
och olika forskningskonferenser där doktoranderna deltar med presentationer och diskuterar sina
pågående avhandlingsarbeten.
Musikhögskolan i Malmö har enligt självvärderingen en stark och central position i den
musikpedagogiska forskningen och bland forskarutbildningar i musikpedagogik. Denna position
hänger samman med mängden avhandlingar och licentiatuppsatser, men också med att man som
enda musikhögskola också äger sitt kunskapsområde inom lärarutbildningen. I självvärderingen
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uppges att den nära kopplingen mellan musiklärarutbildningen och forskningsverksamheten medför
att musiklärarutbildningen kan dra nytta av musikpedagogisk forskningskompetens. På så sätt
säkerställs också återväxten av doktorander. I självvärderingen återges exempel på denna koppling.
I självvärderingen beskrivs det musikpedagogiska utbildnings- och forskningsområdet som en syntes
av tre viktiga musikrelaterade traditioner: musikkonservatorietraditionen, lärarseminarietraditionen och
den akademiska universitetstraditionen. Det musikpedagogiska forskningsämnet i Malmö bygger på
alla dessa traditioner, men man har samtidigt valt en medveten profil med tonvikt på
musikpedagogisk praxis. Enligt självvärderingen består denna av verksamhetsområden som
musiklärare, lärarutbildningen och musikpedagogisk verksamhet i skolor och kommuner.
Administrativt är forskningsämnet inlemmat i den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Denna
placering verkar vara en bra utgångspunkt för relevant musikpedagogisk forskning och
forskarutbildning, liksom medvetenheten om den egna ställningen i förhållande till traditionen inom
det musikpedagogiska området. Bedömargruppen anser därför att forskarutbildningsämnets
avgränsning är välmotiverad och adekvat, och konstaterar att utbildningen också verkar vara
medveten om bredden och traditionen inom hela det musikpedagogiska området i Sverige. De som
driver utbildningen har ett tydligt internationellt fokus, vilket också kommer till uttryck i
publiceringslistorna.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Det nuvarande antalet doktorander vid musikhögskolan i Malmö är sju, varav två finns vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Doktoranderna stöds av en grupp professorer, handledare och docenter
vilket ger en heltäckande miljö bestående av 21 forskare. Personalgruppen verkar vara välbalanserad
och anpassad till utbildningens omfattning. Miljön verkar också på ett bra sätt ha tagit hänsyn till
kontinuiteten. Den person som varit huvudansvarig professor fram till våren 2017, som också var
mycket central vid uppbyggnaden av utbildningen, blir nu ersatt av personer med
professorskompetens som kommer att föra arbetet vidare. Sammantaget ger självvärderingen och
dokumentationen av publicering och verksamhet ett mycket gott intryck. Handledare och lärare verkar
dessutom, genom det nära samarbetet med skola och lärarutbildning, ha en sammantagen
kompetens som står i god proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Varje doktorand
har både en huvudhandledare och en biträdande handledare. De samlade handledarresurserna är
enligt självvärderingen sammanlagt 544 arbetstimmar för hela utbildningen på forskarnivå i
musikpedagogik, vilket är tillfredsställande ur ett nationellt perspektiv. Handledargruppen blir väl insatt
i samtliga avhandlingsprojekt, vilket underlättar om någon doktorand behöver byta handledare.
Därmed går det att konstatera att utbildningen på forskarnivå i musikpedagogik har en modell för att
hantera sådana situationer.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Lunds universitet har beslutat att samtliga handledare vid forskarutbildningarna ska ha genomgått
handledarutbildning. Forskarutbildningen i musikpedagogik har under 2016 haft ett handledarinternat,
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som kommer att följas upp med handledarträffar och grupphandledning där samtliga doktorander och
handledare deltar och utbyter åsikter och erfarenheter. Liknande frågor lyfts också inom
docentprogrammet. Detta program inrättades 2009 som ett led i säkerställande av
handledarkompetens och som ett stöd för disputerade lärare att uppnå docentkompetens.
Programmet har även blivit en samlingspunkt för diskussioner på nationell nivå mellan disputerade
inom musikpedagogisk forskning. Självvärderingen ger flera exempel på
kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att stödja handledningskompetensen, även
internationella sådana. Detta visar att det finns en välorganiserad kompetensutveckling som följs upp
av forskarutbildningens ledning. Uppföljningens resultat omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling.
Bedömargruppen vill också lyfta fram det faktum att självvärderingen redovisar en omfattande och
varierad lista på seminarieformer och händelser som är inriktade på kompetensutveckling. Även om
själva doktorandarbetet utformas som ett individuellt projekt verkar samarbete och gemensam
utveckling ändå vara centralt.
Fakulteten har tidigare antagit fyra docenter i musikpedagogik, och under 2017 har ytterligare några
fler antagits. I och med att musikhögskolan i Malmö upprätthåller ett aktivt docentprogram säkerställs
kvaliteten på handledarkompetensen systematiskt. Särskilt intressant är introduktionen av det öppna
docentprogrammet. Det är ett exempel på ett framåtblickande tänkande som fokuserar på att bygga
upp kompetens, och ger uttryck för en miljö med systematiska initiativ för att utveckla kompetens med
relevant inriktning.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället, både nationellt och
internationellt.
Forskningsmiljöns fokus vad gäller publicering verkar sedan länge ligga på publicering i erkända
internationella tidskrifter. Forskningen bör därför kunna beskrivas så att den ligger på en hög nivå
såväl vetenskapligt som konstnärligt, och ger därmed förutsättningar för en forskarutbildningsmiljö av
hög kvalitet. Musikhögskolan i Malmö har en dokumenterad ambition att utveckla doktorandernas
horisont, bland annat genom medverkan i lokala, nationella och internationella nätverk. Det
förekommer ett internt samarbete inom fakulteten och Lunds universitet, men också samarbete med
närliggande utbildningar på forskarnivå och ett omfattande internationellt samarbete. Det finns vidare
omfattande internationella inslag i form av deltagande i konferenser, forskningsnätverk och besök av
utländska föreläsare. Avdelningen för musikpedagogisk forskning har via det nordiska nätverket för
musikpedagogisk forskning inte bara utvecklat en intern kompetens och egen forskning, utan också
ett centralt samarbete kring forskarutbildning på nordisk grund.
Lokalerna vid musikhögskolan är väl samlade som en egen enhet som delas med forskarutbildningen
i musik. Till detta kommer Inter Arts Center, fakultetens gemensamma lokaler för forskning inom det
konstnärliga området, och ett närliggande referensbibliotek som väl uppfyller forskningens och
utbildningens krav och behov.
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Avdelningen för musikpedagogisk forskning har via det nordiska nätverket inte bara utvecklat den
interna kompetensen och den egna forskningen, utan också ett centralt samarbete för utbildning på
forskarnivå i musikpedagogik på nordisk grund. Doktoranderna medverkar vid nordiska och andra
internationella konferenser, där de presenterar delar av sitt avhandlingsarbete. Detta innebär att de
också tränar sig på engelska, knyter internationella kontakter och bygger nätverk. Några doktorander
deltar även i internationella nätkurser.
Utöver de seminarier som självvärderingen beskriver finns det också så kallade Social writings,
halvdagar där doktorander och handledare samlas för att arbeta med sin forskning i gemensamma
skrivarstugor. Varje doktorand har även ett virtuellt rum i form av en Google sites-sida där både
doktoranden och handledarna kan följa avhandlingsprojektets framväxt, även när de inte ses fysiskt
vid seminarier och handledningsträffar.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Självvärderingen visar att utbildningen på forskarnivå i musikpedagogik håller en hög vetenskaplig
nivå och att kursinnehållet utvärderas systematiskt på både institutionsnivå och fakultetsnivå.
Det finns ett systematiskt och utvecklingsorienterat tänkande med uppföljningen. Systematiska
bedömningar görs till exempel av presentationer av doktorandernas pågående arbete bland annat vid
öppna, offentliga seminarier som hålls vid minst tre tillfällen under utbildningstiden. Uppföljning sker
också genom att låta andra forskare/handledare granska avhandlingsmanus. De ansvariga vid
musikhögskolan i Malmö följer upp utbildningsmiljön systematiskt för att garantera en hög kvalitet.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnets avgränsning framstår som välbalanserad och välmotiverad. Ämnets
avgränsning och kopplingen till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är tydlig, och de
argument som framförs är välmotiverade och adekvata.
Handledningen verkar fungera väl. Antalet handledare och deras sammantagna kompetens står väl i
proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Det finns en tydlig systematik i hur
doktorandernas kunskaper och prestationer ska redovisas och granskas.
Avdelningen för musikpedagogik vid musikhögskolan har, genom sin historia, en nära koppling till
såväl utbildning som fortbildning av musiklärare. Denna koppling framträder tydligt i självvärderingen.
Samarbetet mellan akademi och verksamhet (med musiklärare i skolor) får påtagliga effekter på den
musikpedagogiska forskningen och på forskarutbildningen. Musikhögskolan i Malmö tillvaratar och
utvecklar sin historia på ett konstruktivt sätt, vilket också innebär att de har en stark ställning inom den
musikpedagogiska forskningen och forskarutbildningarna internationellt - framför allt i Norden.
Avdelningen samverkar aktivt med olika institutioner och inriktningar inom musikforskningen, såväl
nationellt som internationellt.
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Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram det goda exemplet och nyttan med ett docentprogram, där
fakulteten idag har fyra docenter i musikpedagogik och möjlighet till ytterligare tillväxt.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Musikhögskolan i Malmö erbjuder doktoranderna ett varierat kursutbud av hög kvalitet. Kursdelen av
utbildningen omfattar 90 högskolepoäng. Obligatoriska kurser är bland annat introduktionskurs 15
högskolepoäng, kurser i vetenskapsteori samt minst en av de grundläggande metodkurserna analys
av kvantitativa data eller kvalitativa forskningsmetoder på 7,5 högskolepoäng vardera.
Självvärderingen visar att de individuella studieplanerna har formulerats utifrån den allmänna
studieplanen. Utbildningens upplägg är tänkt att säkerställa att doktoranderna uppfyller
examensmålen och lärandemålen, och med hjälp av olika dokument visar man hur progression
uppnås under utbildningen. Självvärderingen beskriver också olika kvalitetsutvecklande åtgärder som
vidtas i samband med uppföljning.
Doktoranderna uppmanas till så mycket samarbete som möjligt när det gäller uppläggning,
litteraturläsning och datainsamling. Här är seminarier en central del även i det enskilda
avhandlingsarbetet. En stor del av handledningen sker om möjligt också i grupp och i seminarieform,
och man arbetar med såväl kurs- och temaseminarier som schemalagda
grupphandledningsseminarier. Enligt musikhögskolan medför detta att kunskapsutbytet och
förståelsen blir synlig när doktoranderna tar del av andra doktoranders kommentarer och råd. Detta
ger doktoranderna tillgång till bredare referensramar.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar för övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter
Seminarieverksamheten är en central del av forskarutbildningen i musikpedagogik. I självvärderingen
betonas att det är de regelbundna seminarierna, där doktoranderna i grupp diskuterar sina tankar och
idéer, som bidragit till att samtliga doktorander genom åren avlagt forskarexamen och därmed nått
sina mål. Denna utbildningsstruktur som bygger på att socialiseras i grupp genomsyrar också
genomförandet av forskarutbildningen som helhet. Flera olika typer av seminarier ramar in
forskarutbildningen i takt med att den fortskrider: kursseminarier, avhandlingsseminarier
(planeringsseminarium, resultatseminarium och slutseminarium), handledningsseminarier (vanligtvis i
grupp), projektseminarier, textseminarier och docentseminarier. Utöver dessa seminarier finns även
det så kallade högre seminariet. Detta är ett forum för diskussion, reflektion och idéutbyte i
pedagogiska och konstnärliga ämnen. Deltagare där är lärare och studerande på olika nivåer vid
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musikhögskolan, samt lärare och handledare från skolväsendet och från övrig konstnärlig och
kulturell verksamhet i samhället.
Vid den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen följer handledaren upp att upplägg av
lärandeaktiviteter och examination leder till progression och att examensmålen nås. Detta gäller för
samtliga kunskapsformer.
Kursvärderingarna är ett viktigt instrument för att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen. Även om
utvärderingarna varierar i sin form (muntliga, skriftliga, individuella, kollektiva) genomförs de
systematiskt. Utöver detta finns dessutom särskilda seminarier där det gångna året diskuteras och
utvärderas.
Upplägg av och innehåll i utbildningen verkar väl genomtänkt. Självvärderingen innehåller dock ingen
information om hur forskarutbildningen utvecklar och säkerställer bred kunskap och bred förståelse
respektive mer specifik och avgränsad kunskap och förståelse. Det saknas också konkreta
beskrivningar av krav vid examination, vilket innebär att det är svårt att bedöma om
examinationsformerna är genomtänkta, tydligt uttryckta och följs upp. I intervjuerna hänvisade man till
målformuleringar för kurser och uppgifter, till handledarsamtalen och de avstämningar som sker i
dessa samt till mentorsdiskussioner i doktorandgrupperna. Man hänvisade också till arbetet med
avhandlingen, konferenser, seminarier, kurser samt det medvetandegörande lärande som sker i
anslutning till detta. Bedömargruppen vill ändå påpeka att arbetet med att medvetandegöra och
stämma av i förhållande till kunskap och förståelse kan göras ännu tydligare, särskilt med hänsyn till
att doktoranderna utvecklar kunskap både inom ämnet musikpedagogik och inom vetenskaplig
metodik inom musikpedagogik.
Bedömargruppen betraktar därför uppföljning som ett utvecklingsområde som man måste fokusera
på, så att det säkerställs att progression uppnås under utbildningen och att kopplingen mellan
examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination är av hög kvalitet.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Den systematik som självvärderingen redogör för när det gäller upplägg, genomförande och
examination vid musikhögskolan säkerställer att doktoranderna uppvisar förmåga att planera och med
adekvata metoder bedriva forskning. Självvärderingen beskriver grunden för utformningen av
studierna som bred: "Vår utgångspunkt är att kurserna, förutom att stödja avhandlingsarbetet och ge
en fördjupning inom ett visst område, även ska tillgodose kravet på bredd i utbildningen av forskare."
Den uppfattning som beskrivs i självvärderingen är en bra grund för måluppfyllelse. Bland de
obligatoriska kurser som krävs för examen ingår kurser i forskningsmetodik. I självvärderingen
redogörs för hur examensmålen uppnås genom en av dessa kurser, analys av kvalitativa data.
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Kursportföljen kan karaktäriseras som flexibel på så sätt att man ger utrymme för en individuellt
utformad utbildning, där även kurser på andra institutioner kan ingå. Detta upplägg för genomförande
förutsätter ett starkt nätverk, vilket finns och beskrivs väl i självvärderingen.
Uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande är
av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Precis som för kunskapsformen kunskap och förståelse följs progression och måluppfyllelse för den
enskilde doktoranden upp genom den årliga revideringen av den individuella studieplanen. För
uppföljning av kurser är kursvärderingar ett viktigt instrument. Samtidigt saknar självvärderingen
tillräckligt konkreta beskrivningar av hur just aspekten färdighet och förmåga följs upp. Det är svårt att
utifrån självvärderingen uttala sig om att progression av målet färdighet och förmåga uppnås specifikt
under utbildningen, eller att utbildningen säkerställer att doktoranderna uppnår just detta mål. I
intervjuerna betonas att färdighetsaspekten övas upp och utvärderas i samband med upprepade
presentationer. Trots detta kan bedömargruppen inte utifrån den allmänna bilden av
forskarutbildningen konstatera att kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och
examination är tydlig nog. Intervjuerna uttryckte att denna kunskapsform följs upp genom handledning
och seminarier, samt genom skrivande av avhandlingstexter. Detta uppfattar bedömargruppen som
trovärdigt. Bedömargruppen vill ändå påpeka att även för måluppfyllelse av färdighet och förmåga
anses uppföljning vara ett utvecklingsområde, där syftet måste vara att doktoranderna ska vara
medvetna om och visa förutsättningar för att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande
såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Lärosätet betonar utbildningens bredd och lägger stor vikt vid metoder och etiska aspekter av
forskning. Självvärderingen anger att "mycket av det som beskrivits i tidigare stycken avser att
säkerställa även måluppfyllelse avseende värderingsförmåga och förhållningssätt". Det medför att
musikhögskolan i Malmö i princip inte beskriver detta som en specifik aspekt i självvärderingen.
Bedömargruppen har också noterat att forskningsetiska bedömningar diskuteras fortlöpande, och att
forskningsetik varit i fokus för diskussioner och seminarier under doktorandernas utbildning. Under
intervjuerna beskrevs hur denna kunskapsform implicit finns närvarande i forskarutbildningen.
Examinerande moment och arbete med etiska ansökningar anges som tillfällen där
värderingsförmåga och förhållningssätt övas och prövas, men kurserna och kurslitteratur skulle kunna
ha en större del i att stimulera detta. Vid intervjuerna framkom också att doktoranderna upplever att
de når målen, och att de kan visa på intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt
förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranderna bedömer också att de har nått
fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, om vetenskapens roll i samhället
och om människors ansvar för hur vetenskapen används.
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Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Precis som för de övriga kunskapsformerna följs progression och måluppfyllelse för den enskilde
doktoranden upp genom den årliga revideringen av den individuella studieplanen. För uppföljning av
kurser är kursvärderingar ett viktigt instrument som ger underlag för förbättringar av kurserna. Framför
allt hur man använder seminarieformen antas spela en stor roll för att följa upp måluppfyllelsen för
bedömningsförmåga och förhållningssätt. Bedömargruppen saknar ändå tillräckligt konkreta
beskrivningar i självvärderingen för att kunna slå fast om musikhögskolan i Malmö följer upp detta mål
systematiskt. Även om aspekten verkar vara välintegrerad i det sätt som utbildningen drivs på är det
svårt att utifrån självvärderingen uttala sig om att progression av kunskapsformen värderingsförmåga
och förhållningssätt uppnås under utbildningen, eller att utbildningen säkerställer att doktoranderna
uppnår just detta mål. I intervjuerna hänvisar man till vikten av grupphandledningen och uppföljande
seminarier kring etiska frågor, samt att man tränar på att bedöma frågor. Detta bidrar utan tvivel till att
öka medvetenheten, men bedömargruppen vill ändå lyfta fram arbetet med den systematiska
uppföljningen och utvecklingen av värderingsförmåga och förhållningssätt som ett utvecklingsområde
för utbildningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Den musikpedagogiska utbildningen vid Lunds universitet (musikhögskolan i Malmö) har en bred men
ändå kärnorienterad utformning. Självvärderingen och dess olika bilagor ger ett robust intryck av ett
system med en hög grad av systematik, där samarbete och flexibilitet är centralt.
När det gäller måluppfyllelse ser bedömargruppen att musikhögskolan skulle kunna utveckla en
tydligare struktur för hur olika delar av utbildningen ska bidra till att säkra måluppfyllelse av de olika
kunskapsformerna, hur detta följs upp, hur eventuella brister tas om hand och hur man återkopplar
detta.
I självvärderingen finns exempel på lärandemål som knyts till metodologi. Forskningsetik diskuteras
fortlöpande på kurser och seminarier. I självvärderingen saknas dock precis och mer utförlig
beskrivning om balansen mellan bred och mer specifik kunskap. Även om intervjuerna tillförde
information om hur man arbetar med de olika kunskapsformerna saknas det ändå mer konkreta och
specifika beskrivningar för utbildningens arbete med måluppfyllelse. Även om de olika
kunskapsformerna verkar vara väl integrerade i utbildningen vill bedömargruppen understryka att den
systematiska uppföljningen av måluppfyllelse måste ses som ett viktigt utvecklingsområde, som såväl
doktorander som handledare och ledning måste fokusera på för att uppnå målen med utbildningen.
Trots vissa svagheter i uppföljning och återkoppling bedöms aspektområdet vara tillfredställande.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
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Det finns ett systematiskt upplägg i utbildningen som syftar till att förbereda doktoranderna för
arbetslivet efter disputationen. Detta sker genom att doktoranderna får möjlighet att tjänstgöra vid
institutionen som handledare och lärare, genom att delta i nationella och internationella konferenser
samt genom att delta i den omfattande seminarieverksamhet som musikhögskolan erbjuder. Inom
ramen för seminarieverksamheten samarbetar utbildningen till exempel med företrädare för
arbetslivet, och doktoranderna får även möta internationella forskare. Utbildningen verkar ha särskilt
stor betydelse för utbildning av musikpersonal i andra delar av högre utbildning. Under utbildningen
deltar doktoranderna i olika nätverk som skapar kopplingar till framtida yrkeskarriärer. Det är
bedömargruppens bedömning att den utbildning doktoranderna får vid musikhögskolan i Malmö är
användbar och förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv, främst inom akademin. Självvärderingen
innehåller inte någon information om hur användbar utbildningen är för arbetslivet utanför akademin
eller för arbete utomlands, även om den nära kopplingen till verksamhetsområden som musiklärare,
lärarutbildningen och musikpedagogisk verksamhet inom skola och kommun gör det sannolikt att
doktoranderna får ett bredare arbetslivsperspektiv.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Musikhögskolan arbetar systematiskt med att ta vara på alumners erfarenheter i kvalitetssäkringen
och utvecklingen av utbildningen. Alumnerna är aktiva i utbildningen, bland annat genom att de deltar
i seminarieverksamheten, är sakkunniga i olika sammanhang och är opponenter vid delseminarier.
Anställningsbarheten är också hög. Samtliga 18 personer som disputerat vid musikhögskolan i Malmö
har idag anställning vid något svenskt lärosäte. Intervjuerna gav en bild av att utbildningen upplevs
som användbar och förbereder för ett föränderligt arbetsliv, såväl inom akademin som utanför.
Självvärderingen kommenterar även att forskarutbildningen i musikpedagogik ger en bredd som har
möjliggjort anställningar även inom andra ämnesdiscipliner och arbetsområden.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser
Genom styrelser och nämnder deltar doktoranderna i formella beslutsprocesser och i beredning av
frågor som rör utbildningen på forskarnivå i musikpedagogik. Doktoranderna är också aktiva i olika
arbetsgrupper, exempelvis gruppen för jämställdhet och likabehandling där en av doktoranderna
också är ordförande. Informellt inflytande utövas bland annat genom den årliga planeringen av det
kommande årets seminarier. I självvärderingen uppges att doktoranderna har stort inflytande över hur
utbildningen utformas och genomförs, men hur detta genomförs är dock oklart.
Musikhögskolan beskriver i självvärderingen att de arbetar aktivt för att skapa en tillåtande och öppen
attityd och ett inkluderande förhållningssätt, något som även framkom vid intervjuerna. Doktoranderna
upplever också, enligt självvärderingen, att det finns en tydlig vilja att skapa en forskningsmiljö med
god arbetsmiljö och ett tillåtande klimat. Detta sker bland annat via både informella och formella
samtal om akademins premisser. Självvärderingen nämner dock inte om det pågår något
förebyggande arbete mot negativ stress, och hur det i så fall går till. I intervjuerna framgick det dock
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att den nära länken till chefer, såsom prefekten, i den dagliga verksamheten gör det lättare för
doktoranderna att samtala om svåra frågor. Dessutom framhålls att forskningsmiljöns förväntningar
håller en nivå som upplevs som rimlig i fråga om stress och arbetsbelastning. Hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs är dock något oklart, och bedömargruppen ser detta som ett
utvecklingsområde.
Enligt självvärderingen sker handledning ofta gruppvis. Vid intervjuerna framgick det dock att det
vanligaste är individuell handledning. I självvärderingen anges att den kollektiva handledningen
medverkar till att göra det mindre dramatiskt att byta handledare, men antalet handledarbyten framgår
inte tydligt av underlaget. Vid intervjuerna framgick det att handledarbyten upplevs som effektiva och
oproblematiska. Rutinerna för handledarbyten är inte beskrivna i självvärderingen, men anges följa
linjeorganisationens rutiner. Bedömargruppen föreslår dock ett tydliggörande av dessa rutiner för
samtliga aktörer inom forskarutbildningen.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Enligt självvärderingen sker uppföljningar och utvärderingar genom bland annat skriftliga och muntliga
kursvärderingar, samt genom planeringsmöten. Samtliga kurser innehåller utvärderingsmoment, där
man menar att doktorandernas synpunkter ligger till grund för planeringen av kommande kurser.
Självvärderingen anger också att uppföljningarnas resultat omsätts genom medarbetarsamtal med
ämnesföreträdare och prefekt, genom samtal med handledare samt genom dokumentation av olika
slag. Underlaget innehåller dock inga exempel på åtgärder som uppföljningen har resulterat i för att
skapa en större doktorandmiljö, ett rikt kursutbud och ett större nätverk. Det samlade underlaget visar
att ett utvecklingsområde är att arbeta vidare med former för att ta vara på doktorandernas
synpunkter så att de medverkar till åtgärder för kvalitetsutveckling. Här ingår, menar
bedömargruppen, kontinuerliga uppföljnings- och återkopplingsrutiner utöver det samlade internat i
forskarmiljön som självvärderingen beskriver.
Bedömargruppen vill lyfta upplägget med grupphandledning som ett gott exempel som kan bidra till
ökad trygghet för doktoranderna, i och med att de får tillgång till en bredare referensram genom
övriga doktoranders och handledares uppfattningar av vad som avhandlats. Ett annat gott exempel
på möjlighet till inflytande och delaktighet i forskarutbildningen är att man uppmuntrar alla doktorander
att närvara vid forskarutbildningsnämnden, alltså även de doktorander som inte är formellt utsedda
som representanter.
Doktoranderna i musikpedagogik anges få rika möjligheter att delta aktivt i att utveckla såväl
utbildningen som olika lärprocesser. Underlaget anger också att doktoranderna är nöjda med
delaktigheten, inflytandet och arbetsmiljön i stort. Bedömargruppen anser ändå att mer systematiska
former för doktorandernas delaktighet och inflytande i kvalitetsutvecklingen är ett utvecklingsområde.
Ett annat utvecklingsområde som bedömargruppen ser är att rutiner för handledarbyten kan
förtydligas och kommuniceras bättre.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
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Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
I självvärderingen anges att jämställdhetsperspektivet är integrerat i utbildningens samtliga delar:
utformning, genomförande, utvärdering och utveckling. Forskargruppen är i stort könsmässigt
balanserad, till exempel är en kvinna och en man professorer. Bland forskarna i musikpedagogik är
10 av 18 disputerade kvinnor (56 procent). I den nuvarande doktorandgruppen om fem personer är
två kvinnor (33 procent). Jämställdhetsperspektivet beaktades redan vid antagningen av
doktorandgruppen, och då inte bara utifrån kön utan också med hänsyn till olika bakgrunder.
Kurslitteratur väljs ut så att den representerar olika könstillhörigheter. Under seminarier och kurser
förs diskussioner om jämställdhet utifrån såväl innehåll som språkbruk. Detta kan dock möjligen
formaliseras ytterligare, så att jämställdhet som perspektiv inte riskerar att bli beroende av några få
intresserade individer i miljön.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Jämställdhetsperspektivet utgör en obligatorisk punkt på dagordningen för samtliga organ inom den
konstnärliga fakulteten.
Det sker en systematisk uppföljning för att säkerställa att utbildningen främjar jämställdhet, och enligt
intervjuerna upplever man att musikhögskolan i Malmö arbetar aktivt och medvetet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Flera goda exempel finns med i självvärderingen, där det förs diskussioner om språkbruk,
jämställdhet med mera vid seminarier. Ett utvecklingsområde är att formalisera ett systematiskt arbete
för jämställdhet.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Självvärderingen visar att forskarutbildningen i musikpedagogik håller en hög vetenskaplig nivå, och
att det finns systematiska utvärderingar av kursinnehåll både på institutionsnivå och fakultetsnivå.
Utbildningen i Malmö kännetecknas av samarbete, såväl internt som externt. På grund av miljöns
omfattning är det nödvändigt och konstruktivt med en naturlig interaktion mellan professorer,
handledare och doktorander vilket får flera positiva effekter. Både doktorander och handledare har
medverkat i arbetet med att ta fram självvärderingen, och den framstår därmed som väl förankrad i
miljöns bredd. Docentprogrammet är ett intressant sätt att bemöta kompetenstillväxten och ger
tydlighet i karriärvägen.
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Det finns strukturer för utvärdering och uppföljning som fungerar som en grund för systematisk
uppföljning. Kursvärderingar är ett viktigt verktyg för utvecklandet av kurser. För uppföljning av
måluppfyllelse för kunskapsformerna bedömningsförmåga och förhållningssätt spelar seminarier en
stor roll. Bedömargruppen saknar dock mer konkreta beskrivningar i självvärderingen som tydliggör
det systematiska arbetet med att följa upp och utveckla utbildningen så att den svarar mot
examensmålen. På individnivå följer man upp progression och måluppfyllelse av de olika
kunskapsformerna genom de individuella studieplanerna, som revideras varje år.
Musikhögskolan arbetar systematiskt med att ta till vara alumners erfarenheter i utbildningens
kvalitetssäkring och utveckling. Alumnerna är aktiva i utbildningen bland annat genom att de deltar i
seminarieverksamheten, är sakkunniga i olika sammanhang eller är opponenter vid delseminarier.
Doktoranderna i musikpedagogik får rika möjligheter att ta aktiv del i att utveckla såväl utbildningen
som olika lärprocesser. Vid musikhögskolan finns en tydlig strategi för att integrera doktoranderna i
verksamheten, och man arbetar aktivt för att skapa en tillåtande och öppen attityd och ett
inkluderande förhållningssätt. För att säkerställa ett tillräckligt antal doktorander inom
seminarieverksamheten samverkar musikhögskolan med forskarutbildningen i musikpedagogik vid
Göteborgs universitet.
Jämställdhetsperspektivet utgör en obligatorisk punkt på dagordningen för samtliga organ inom den
konstnärliga fakulteten, och kurslitteraturen väljs ut så att den representerar olika könstillhörigheter.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Musikpedagogik vid musikhögskolan i Malmö har idag, genom sin historia, en nära koppling till såväl
utbildning som fortbildning av musiklärare. Musikhögskolan i Malmö tillvaratar sin egen historia på ett
konstruktivt sätt, vilket innebär att man har en stark ställning inom den musikpedagogiska forskningen
och inom forskarutbildningar internationellt, framför allt i Norden.
Avdelningen samverkar aktivt med olika institutioner och inriktningar inom musikforskningen, såväl
nationellt som internationellt.
Handledningen ger intryck av att fungera väl. Antalet handledare samt handledarnas sammansättning
och sammantagna kompetens står väl i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet med ett docentprogram, där fakulteten idag har
fyra docenter i musikpedagogik och möjligheter till ytterligare tillväxt under.
Bedömargruppen bedömer sammantaget att aspektområdet utformning, genomförande och resultat
är ett utvecklingsområde. När det gäller aspekten måluppfyllelse ser bedömargruppen behov av
utveckling av en tydlighet i den struktur för hur utbildningens olika delar ska bidra till de olika
examensmålen. Självvärderingen och dess olika bilagor ger dock ett intryck av en stabil utbildning där
samarbete och flexibilitet är centralt. Det finns en systematik i upplägg, genomförande och
examination. Självvärderingen och intervjuerna ger dock inte tillräckligt med underlag för att avgöra
balansen mellan bred och mer specifik kunskap. Det saknas tillräckligt konkreta och specifika
beskrivningar av utbildningens arbete med måluppfyllelse för de olika kunskapsformerna för att helt
kunna fastställa om dessa förhållanden följs upp systematiskt och därmed säkerställer hög kvalitet.
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Utbildningen har en stark koppling till det musikpedagogiska praxisområdet. De utexaminerade får
främst arbete inom högre utbildning, och har därmed en viktig roll i det breda arbetsliv som stöds av
en högre utbildning. Det saknas dock viss information i självvärderingen om hur användbar
utbildningen är i arbetslivet utanför det akademiska området.
Doktoranderna i musikpedagogik får rika möjligheter att ta aktiv del i att utveckla såväl utbildningen
som olika lärprocesser. Vid musikhögskolan finns en tydlig strategi för att integrera doktoranderna i
verksamheten, och man arbetar aktivt för att skapa en tillåtande och öppen attityd och ett
inkluderande förhållningssätt. För att säkerställa ett tillräckligt stort antal doktorander inom
seminarieverksamheten samverkar musikhögskolan med forskarutbildningen i musikpedagogik vid
Göteborgs universitet, och med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Bedömargruppen anser att det ändå finns en svaghet som rör systematiken kring arbetsmiljöarbetet,
och en avsaknad av reflektion kring stress inom forskarutbildningen. Detta område bör ses över med
en nulägesanalys, som sedan stödjer det vidare arbetet med eventuella åtgärder och uppföljning.
Vidare finns en svaghet kring rutinerna för handledarbyten. Sammantaget bedöms doktorandernas
perspektiv vara tillfredsställande.
Enligt självvärderingen är jämställdhetsperspektivet integrerat i alla utbildningens delar: utformning,
genomförande, utvärdering och utveckling. Detta framstår som övertygande.
Det finns strukturer för utvärdering och uppföljning, som utgör en grund för systematisk uppföljning.
Framför allt verkar seminarieformen spela en stor roll i uppföljningen av måluppfyllelsen.
Bedömargruppen vill dock lyfta behovet av en mer systematisk uppföljning. Till exempel kan
progression och koppling till examensmål och utbildningens upplägg och innehåll förstärkas och
förtydligas.
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Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Lunds universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4077

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Pedagogik är ett av tre forskarutbildningsämnen vid den sociologiska institutionen (de andra två är
sociologi och socialantropologi). Självvärderingen och den allmänna studieplanen med inriktning mot
doktorsexamen beskriver pedagogik som ett brett ämnesområde som omfattar såväl makronivå som
mikronivå. Den pedagogiska forskningen riktas mot studier av villkor för lärande, kunskapsbildning
och utveckling i sammanhang som utbildningspolitik, utbildningssituationer, arbetsliv och fritid.
Exempel på studieobjekt som anges är betydelser av ett mångkulturellt samhälle, styrning och
utvärdering av utbildning, nya medier och digitala teknologier. Man betonar också teoriutveckling,
liksom ämnets koppling till samhällsvetenskap och humaniora. Titlarna i publikationsförteckningen
representerar kritisk pedagogik, posthumanistisk och postmodern pedagogik, pedagogisk filosofi samt
globala perspektiv på utbildning. Dessa teman finns såväl bland pågående och avslutade
avhandlingsprojekt som bland seniora forskares publikationer. Publikationerna faller väl in under det
beskrivna området. Ämnet knyts primärt till en samhällsvetenskaplig grund, men har också koppling
till humaniora och till den pedagogiska disciplinens historia som ett självständigt ämne.
Underlagets beskrivningar av ämnesinnehållet och forskningen ger en bild av att profilområdena är
adekvata för ämnet, och beskrivningarna illustrerar även ämnets avgränsning. Bedömargruppen
noterar att ämnet beskrivs något olika i den allmänna studieplanen med inriktning mot
licentiatexamen jämfört med den som gäller för doktorsexamen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens innehåll och utförande.
Av självvärderingen och dess bilagor framgår att den handledarresurs som har anställning vid
institutionen består av fyra tillsvidareanställda personer. Av dessa har tre (en professor, två docenter)
formell handledarkompetens, det vill säga minst docentkompetens. Den fjärde är lektor. Utöver dessa
innefattar förteckningen över handledarresurser ytterligare en professor vid Södertörns högskola och
en lektor vid Malmö universitet. Övriga forskare och lärare består av fem personer: två lektorer med
anställning tills vidare, två lektorer med tidsbegränsad anställning och en pensionerad professor. Vid
tiden för självvärderingen pågick både docentprövning av en tillsvidareanställd lektor och rekrytering
av en biträdande lektor. Under intervjuerna framkom att den biträdande lektorn tillträtt sin anställning
och att docentprövningen är klar inom kort.
Antalet inskrivna doktorander är fyra, varav en finns vid Södertörns högskola där också handledaren
är anställd. Enligt det samlade underlaget är skälet till detta att man vid Södertörns högskola inte har
egen examensrätt på forskarnivå. Bedömargruppen noterar detta och bedömer att lösningen inte
tillför någon förstärkning till den egna utbildningens personalresurs. Förutom för handledning utnyttjas
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lärare från andra lärosäten och andra avdelningar inom institutionen för kurs- och
seminarieverksamheten.
Publikationslistan och självvärderingens redovisning av erhållna externa forskningsmedel visar att
handledar- och lärargruppens sammantagna vetenskapliga verksamhet är nationellt och
internationellt välrenommerad med en inriktning som överensstämmer med utbildningens
ämnesbeskrivning. Underlaget visar också att man samarbetar med andra pedagogikforskare i olika
nationella och internationella nätverk, kontinuerligt deltar i forskarkonferenser samt har uppdrag som
föreläsare, sakkunniga och som kollegiala granskare i tidskrifter.
Bedömargruppen menar att kompetensen hos handledare- och lärare är adekvat. Bedömargruppen
konstaterar dock en brist i att bredden i ämnets innehållsliga profil bärs upp av ett litet antal personer
som är spridda mellan forskningsmiljöerna. En handledargrupp som består av ett litet antal aktiva
forskare som var och en representerar specifika forskningsinriktningar innebär att gruppens
sammantagna kompetens försvagas och därmed inte står i proportion till utbildningens innehåll och
utförande. De problem som detta innebär för utbildningen kan i längden inte vägas upp av samverkan
med lärare och handledare utanför ämnet och avdelningen. Bedömargruppen konstaterar vidare att
det enligt intervjuerna har funnits problem med att bibehålla och stärka ämnets handledar- och
lärarresurs sedan pedagogiska institutionen lades ner 2009, och att lärosätet inte har någon långsiktig
strategi för att åtgärda detta.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att man systematiskt följer upp den individuella kompetensutvecklingen
genom årliga utvecklingssamtal mellan lärare och institutionens prefekt. Samtalen resulterar i
strategier för fortlöpande kompetensutveckling. Kurser ges i kompetenshöjande syfte riktade mot
undervisning och handledning på forskarnivå, bland annat en obligatorisk kurs i
doktorandhandledning. Den kollektiva kompetensutvecklingen följs upp genom handledarkollegiet på
institutionsnivå och genom avdelningsmöten och arbetsgrupper på avdelningsnivå. Workshops har
anordnats för att öka publiceringsgraden. Som ett gott exempel på en kvalitetshöjande åtgärd vill
bedömargruppen lyfta det seminarium om stress som har anordnats för att utveckla handledarnas
kompetens och främja god hälsa bland doktoranderna.
Självvärderingen beskriver att handledningsansvaret är fördelat mellan flera handledare, och att man
inte skiljer mellan huvudhandledare och biträdande handledare. Man beskriver också att fördelningen
mellan aktuella handledare bestäms i samband med man upprättar och följer upp den individuella
studieplanen. Utifrån de individuella studieplaner som bedömargruppen har granskat konstaterar
bedömargruppen att specificering av ansvarsfördelningen mellan handledarna inte alltid framgår. Av
självvärderingen framgår att det finns rutiner för handledarbyte och för att hantera eventuella
konflikter i anslutning till detta. Vid behov erbjuder lärosätet professionellt stöd i sådana situationer.
Med den aktuella handledargruppen där endast tre formellt behöriga handledare är anställda vid
institutionen, konstaterar bedömargruppen dock att en växling av handledaransvar knappast är
möjlig.
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Bedömargruppen konstaterar att lärarnas och handledarnas kompetens utvecklas systematiskt i olika
former, och att detta kan bidra till att främja hög kvalitet i utbildningen. Dock är det delvis oklart hur
lärarna och handledarna följs upp, och var i organisationen ansvaret för uppföljningar och eventuella
åtgärder ligger när det gäller de kollektiva formerna för kompetensutveckling.
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget inte ger en tydlig bild av lärarnas möjligheter
att upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens och följa utvecklingen inom sitt område, men man
är på väg att utforma en forskningsstrategi och en handlingsplan för att säkerställa personalens
möjligheter till meritering. Denna förväntas innebära mer sammanhängande tid för forskning och en
mer systematisk uppföljning av lärarnas och handledarnas möjlighet att forska och följa utvecklingen
inom det egna ämnet. Bedömargruppen ser positivt på en sådan utveckling.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå skulle kunna bedrivas på en hög vetenskaplig nivå, men det saknas goda
utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället
både nationellt och internationellt.
Av självvärderingen framgår att det finns åtta forskningsmiljöer vid institutionen. Doktorander och
forskare från pedagogikämnet ingår i tre av dessa: familj, migration och välfärd, posthumanistisk
pedagogik och "School as contested space". Även en ny forskningsmiljö inom arbetsliv och
arbetslivspedagogik är under uppbyggnad, initierad av pedagogikämnet. Fyra externt finansierade
forskningsprojekt har sin bas i miljön och omfattar studier av lärararbetets organisering och
psykosociala arbetsmiljö, digitala nätverk i Kina, regional kunskapsutveckling samt utbildning och
etniska minoriteter i Kina. Forskningen är förankrad i nationella och internationella nätverk och
speglar lärar- och handledargruppens forskningsinriktningar. Doktoranderna har möjlighet att delta i
projekt och nätverk genom seminarier, konferenser och studieresor. De kan också få tillgång till
projektdata och träna metod och analys genom projekten. Bedömargruppen konstaterar att
forskningsmiljöernas inriktningar är innehållsligt relevanta, men att den lilla gruppen formellt behöriga
handledares spridning mellan dem bidrar till en splittrad forskarutbildningsmiljö. Samverkan med det
omgivande samhället sker regelbundet såväl regionalt eller nationellt som nordiskt eller globalt genom
lärarnas nätverk och uppdrag.
Bedömargruppen konstaterar att forskarutbildningsmiljön har en hemvist i en forskarmiljö där de
enskilda handledarna och lärarna bidrar med forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom sina olika
områden. De bidrar också med olika slags uppdrag och engagemang med relevans för
samhällsutvecklingen. Intervjuerna bekräftade detta, men gav också uttryck för att det trots hög
kvalitet på forskningen i miljön är svårt att upprätthålla en sammanhållen utbildningsmiljö för den lilla
gruppen doktorander i pedagogik. Detta menar bedömargruppen innebär en brist.
Den forskningsverksamhet som pågår i ämnesmiljön är integrerad i sociologisk och
socialantropologisk forskning. Bedömargruppen menar att detta medför en risk att ämnets specifika
vetenskapliga bas och tradition har svårt att få utrymme. Av totalt trettio doktorander vid sociologiska
institutionen är fyra antagna i pedagogik. Tre av dessa är män. Forskarutbildningsmiljön är till stor del
gemensam med övrig forskarutbildning vid institutionen. Institutionsövergripande seminarier ges varje
vecka och förväntas bidra till doktorandernas forskningskontakter, skapa plattformar för presentation
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av avhandlingsprojekt, ge stöd vid publicering och träning i att läsa och bemöta kritisk läsning av
akademiska texter.
Av självvärderingen framgår att övriga avdelningar har engelska som arbetsspråk, och att planer finns
på att även pedagogikavdelningen ska gå över till engelska för att underlätta för internationella
doktorander (en av doktoranderna talar inte svenska). Intervjuerna bekräftade att man har beslutat att
övergå till engelska, men att det har varit svårt att verkställa beslutet i praktiken vid avdelningen. En
doktorand har sin hemvist i Stockholm och har därför svårt att delta i vardagsarbetet, något som
lärosätet ser som ett problem. Utveckling av digitala verktyg för att underlätta deltagande på distans
pågår. När den redan lilla gruppen om fyra doktorander på grund av geografiskt avstånd och
språkproblem reduceras till två menar bedömargruppen att följden är en avsevärt försvagad
forskarutbildningsmiljö för doktoranderna i pedagogik.
Utifrån det samlade underlaget konstaterar bedömargruppen att de aktiva handledarna och lärarna
bidrar till miljön med forskning som är relevant för ämnet. Förteckningen över publikationer visar en
snedfördelning av den vetenskapliga produktionen - tre av de fyra i handledargruppen är betydligt
mer produktiva. Av underlaget framgår att den gemensamma kurs- och seminarieverksamheten
tillsammans med institutionens övriga forskarutbildningsämnen bidrar till att stärka ett brett
samhällsvetenskapligt perspektiv i den övergripande utbildningsmiljön. Bedömargruppen menar dock
att detta inte är tillräckligt för att upprätthålla en sammanhållen forskarutbildningsmiljö för
pedagogikämnets doktorander, eftersom det saknas reellt utrymme för ämnesfördjupning i en
sammanhållen utbildningsmiljö. Utbildningsmiljöns begränsade utrymme för ämnesspecifika
aktiviteter bekräftades även under intervjuerna.
Forskarutbildningsmiljön följs inte systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet.
Det framgår av självvärderingen att biträdande prefekt har ett särskilt ansvar för att följa upp
institutionens forskning och bevaka dess kvalitet. Dock framgår det inte av det samlade underlaget
hur uppföljning av forskarutbildningsmiljön sker. Varje år genomförs internat och en forskardag, då
man informerar om och presenterar nätverk, samverkansmöjligheter och diskuterar forskningsstrategi
och forskarmiljö. Varje månad hålls personalmöten där man bland annat diskuterar samverkan.
Doktoranderna uppmanas delta i dessa aktiviteter. Av självvärderingen framgår också att
forskarutbildningens studierektor genomför individuella utvecklingssamtal med doktoranderna varje
år. De individuella studieplanerna används för att följa upp de enskilda doktorandernas erfarenheter
och uppfyllande av mål och delmål i utbildningen. Man planerar att ha digitaliserat de individuella
studieplanerna 2018, och utvecklat dem så att de då fungerar som verktyg för såväl planering som
uppföljning.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätet väl beskriver hur man följer upp institutionens
forskningsverksamhet och forskningsmiljö, och att de individuella studieplanerna regelbundet följs
upp på individnivå. När det gäller pedagogikdoktorandernas specifika utbildningsmiljö uppger det
samlade underlaget att doktoranderna har inflytande över institutionens forskarutbildningar genom
representation i ett antal organ. Man uppger också att kurser utvärderas. Dock konstaterar
bedömargruppen utifrån det samlade underlaget att lärosätet inte har rutiner som systematiskt följer
upp och åtgärdar pedagogikdoktorandernas ämnesspecifika forskarutbildningsmiljö för att säkerställa
hög kvalitet i denna. Bedömargruppen menar att detta är en allvarlig brist.
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Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget inte
vara tillfredsställande.
Ämnesbeskrivningen och dess avgränsning och vetenskapliga grund visar en lokal profil som är
välmotiverad och adekvat. Bedömargruppen noterar att ämnesbeskrivningen ser olika ut i de två
allmänna studieplaner som beskriver utbildning mot licentiat- respektive doktorsexamen.
Av självvärderingen och tabellunderlaget framgår att doktorandgruppen består av fyra aktiva
doktorander som beräknas ta examen 2016-2019. Vidare framgår att fyra fast anställda lärare och
handledare kompletteras med ytterligare två personer som är verksamma vid andra lärosäten.
Bedömargruppen ser det som en betydande svaghet att den fasta lärar- och handledagruppen, trots
en liten doktorandgrupp, inte motsvarar utbildningens nuvarande behov i termer av volym och
kompetens. Även om lärosätet hanterar de problem som detta innebär genom samverkan med lärare
och handledare utanför ämnet och avdelningen saknar bedömargruppen en strategi som på längre
sikt bidrar till en personalresurs som säkrar utbildningens kvalitet såväl kompetensmässigt som
volymmässigt.
Handledargruppen visar en god vetenskaplig kompetens, och den är nationellt och internationellt
etablerad och välrenommerad. Bedömargruppen ser det som en styrka att det i gruppen finns en
internationellt rekryterad forskare som kan tillföra såväl kontaktnät som forskningsuppdrag.
Bedömargruppen menar att den vetenskapliga kompetensen i lärar- och handledargruppen är
adekvat, men konstaterar att det är en brist att den innehållsliga bredden i ämnesprofilen bärs upp av
ett litet antal personer som är spridda mellan olika forskningsmiljöer. Handledargruppens spridning
mellan forskningsmiljöerna innebär att gruppens sammantagna kompetens försvagas och därmed
inte står i proportion till utbildningens behov. Spridningen bidrar även till en splittrad utbildningsmiljö.
Av underlaget framgår att lärosätet är i färd med att utveckla en strategi och handlingsplan för att
skapa bättre möjligheter för lärarna och handledarna att forska och följa utvecklingen i det egna
ämnet. Bedömargruppen ser positivt på detta.
Bedömargruppen konstaterar att det inte framgår i alla individuella studieplaner hur
ansvarsfördelningen mellan handledarna ser ut, något som självvärderingen anger att man planerar
och bestämmer när planen följs upp.
Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö bedöms denna som splittrad. Miljön saknar även en
sammanhållen ämnesspecifik hemvist. Förutom att ämnesmiljöns forskning representeras av ett litet
antal lärare och handledare, som dessutom tillhör olika forskningsgrupper och forskningsområden, är
miljön integrerad i två andra forskarutbildningsämnens forskning och forskarutbildning. Det ena
ämnet, sociologi, har en betydligt större volym än pedagogikämnet. Bedömargruppen konstaterar
utifrån det samlade underlaget att detta innebär utmaningar vad gäller resursfördelning och
prioriteringar mellan ämnena, vilket kan leda till att pedagogikämnets specifika vetenskapliga bas och
tradition har svårt att få utrymme. Bedömargruppen saknar en långsiktig strategi där lärosätet
beskriver hur detta ska hanteras och åtgärdas.
Kvalitetsuppföljning av utbildningen i sin helhet, liksom åtgärder och återkoppling, sker i samverkan
med de övriga ämnenas forskarutbildningar vid institutionen. Bedömargruppen menar att detta kräver
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former för att följa och utveckla kvaliteten i de ämnesspecifika delarna av utbildningen. Det samlade
underlaget saknar en beskrivning av hur detta sker.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
De allmänna studieplanerna innehåller de nationella utbildningsmålen för licentiat- respektive
doktorsexamen. Självvärderingen beskriver sex specificerade dimensioner i utbildningen som
förväntas säkerställa dessa mål: handledning, kurser, obligatoriska seminarier, egen undervisning,
personalmöten och institutionsdagar samt aktivt deltagande i seminarier, workshops och konferenser.
Konkreta exempel illustrerar hur utformning och genomförande bidrar till att uppfylla målen, såsom
hur kontinuitet och progression hanteras i handledningsprocessen och hur olika slags kurser bidrar till
teoretisk och metodologisk kunskap. Externa kurser anges vara viktiga för att komplettera det egna
lärosätets begränsade utbud (där kurser i pedagogik enbart ges som läskurser). Utbildningen
omfattar tre obligatoriska avhandlingsseminarier för doktorsexamen respektive två för
licentiatexamen. Egen undervisning och handledning av studenter förväntas bland annat bidra till att
doktoranderna kan identifiera egna kunskapsluckor.
Bedömargruppen konstaterar att självvärderingens beskrivningar och exempel tydliggör hur
utbildningens utformning och genomförande är avsett att säkerställa måluppfyllelse av
kunskapsformen kunskap och förståelse. Självvärderingen tydliggör också hur kurser och
handledning innehåller examinerande moment som också förväntas bidra till att doktoranderna når
målen. Bedömargruppen ser det dock som en allvarlig brist att kursutbudet för pedagogikämnet är
begränsat och att kurser i pedagogik bara ges som läskurser. Av självvärderingen framgår att
doktoranderna i samband med utarbetandet av självvärderingen framförde att de saknar kurser i
allmän pedagogik vid det egna lärosätet. Svårigheter att genomföra kurser specifikt riktade mot
pedagogikämnet bekräftades även under intervjuerna, och bedömargruppen konstaterar att lärosätet
inte erbjuder ett kursutbud av hög kvalitet som svarar mot den allmänna studieplanen.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i stort sett i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom utsatt tid.
Systematisk uppföljning görs inte av utbildningens utformning och genomförande i syfte att
säkerställa måluppfyllelsen.
Självvärderingen beskriver hur de sex dimensionerna i utbildningens utformning och genomförande
innehåller moment av kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning. De individuella studieplanerna följs
upp systematiskt av handledare och prefekt. I uppföljningen ingår att följa upp de mål och delmål i
utbildningen som kopplas till kunskap och förståelse, och som bland annat ligger i doktorandernas
deltagande i forskning och samverkan av värde för avhandlingsarbetet, konferenser och seminarier.
Bedömargruppen uppmärksammar att man i självvärderingen uppger att man behöver en bättre
överblick över och uppföljning av läskurserna. Bedömargruppen menar att svårigheten att få överblick

131(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

och följa upp utbildningens kvalitet rimligtvis har att göra med det faktum att kurs- och
seminarieverksamheten i stor utsträckning genomförs utanför ämnet, avdelningen och lärosätet. Den
kvalitetsuppföljning som beskrivs i underlagen, och som nämnts ovan, bedöms som otillräcklig
eftersom en stor del av kurs- och seminarieverksamheten genomförs externt. Bedömargruppen ser
både överblicken över läskurser och uppföljningen av kurs- och seminarieverksamhet som inte
organiseras inom ämnet som allvarliga brister i lärosätets möjligheter att säkra måluppfyllelse.
Ett gott exempel på en kvalitetshöjande åtgärd som gäller för samtliga forskarutbildningar vid
institutionen är den tryckningskommitté som tillsätts i slutet av avhandlingsarbetet och som är avsedd
att bidra till kvalitet i avhandlingen och till att tidsramarna följs. Det pågående arbetet med att
digitalisera de individuella studieplanerna för att bättre planera och följa upp arbetsprocessen
förväntas också leda till en mer effektiv uppföljning. Återkoppling till de enskilda doktoranderna sker
systematiskt under handledningen och genom kritisk läsning av texter och manus vid de tre
obligatoriska avhandlingsseminarierna. Kursutvärderingar genomförs systematiskt av de kurser som
ges vid sociologiska institutionen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Självvärderingen beskriver hur de sex dimensionerna i utbildningen även bidrar till kunskapsformen
färdighet och förmåga. De obligatoriska avhandlingsseminarierna bidrar till att arbetstakten hålls, och
den tryckningskommitté som tillsätts efter slutseminariet bidrar till att arbetet slutförs inom givna
tidsramar. Seminarierna innebär också att doktoranderna får träna sig i att presentera och diskutera
sin forskning. Den "PhD Research Day" som arrangeras varje år, där doktoranderna får presentera
sin forskning, är ett bra exempel på hur doktoranderna förbereds för deltagande i nationella och
internationella konferenser. Sådant deltagande planeras och följs upp i den individuella studieplanen,
och medel för konferensdeltagande finns avsatta för varje doktorand. Doktoranderna tränar den egna
förmågan att analysera och formulera frågeställningar genom att handleda och examinera studenter.
Erfarenheter av egen undervisning, liksom deltagande i handledares och lärares nationella och
internationella nätverk och organisationer utanför akademin, ger också möjlighet att bidra till
samhällsutvecklingen och stödja andras lärande. Bedömargruppen konstaterar att de aktiviteter som
genomförs på institutions- och fakultetsnivå och som beskrivs i det samlade underlaget är relevanta
för att säkerställa kunskapsformen färdighet och förmåga.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Det är dock inte tydligt hur
resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och om återkoppling sker
till relevanta intressenter.
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Underlaget beskriver att man främst följer upp utbildningens kvalitet och doktorandernas
måluppfyllelse inom färdighet och förmåga genom handledningsprocessen, genom de individuella
studieplanerna och genom de obligatoriska avhandlingsseminarierna. Progression säkras genom
årlig uppföljning av den individuella studieplanen och i de tre (för licentiatexamen två)
avhandlingsseminarierna som granskar och följer upp arbetsprocessen. Kollegial återkoppling till
doktoranderna sker i samband med konferens- och seminarieverksamheten.
Bedömargruppen konstaterar att det finns former för systematisk uppföljning som säkrar kvalitet i den
aktuella kunskapsformen, men att det inte framgår av det samlade underlaget hur man vidtar åtgärder
för kvalitetsutveckling och återkoppling utifrån detta.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också
nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används.
Underlaget beskriver att man främst följer upp utbildningens kvalitet och doktorandernas
måluppfyllelse inom målet värderingsförmåga och förhållningssätt under handledningsprocessen, där
man diskuterar och följer upp forskningsetiska överväganden i samband med avhandlingsprojektets
planering och genomförande. Om forskningsetisk prövning krävs är det handledaren som är
huvudsökande. Flera kurser, till exempel den fakultetsgemensamma "Kickstart to Academic Life",
innehåller forskningsetiska moment och riktas mot examensmålet intellektuell självständighet. Två
lärare från institutionen är ledamöter i den lokala etikprövningsnämnden, något som lärosätet menar
bidrar till att uppmärksamma de forskningsetiska frågorna. Även under de obligatoriska
avhandlingsseminarierna ges etikfrågorna utrymme, och man ger särskilda seminarier som lyfter
forskningsetiska frågor. Doktoranderna förväntas dessutom stärka sin intellektuella självständighet
genom den egna undervisningen och genom deltagande i allmänna debatter om vetenskapens och
kunskapens roll i samhället. De dilemman som egen undervisning kan innebära, till exempel att
balansera mellan tidseffektivitet och att färdigställa en självständig forskningsprodukt, bidrar till
erfarenheter av utmaningar i forskarrollen, vilket anknyter till insikter om vetenskapens roll och
forskares ansvar.
Bedömargruppen konstaterar att underlaget ger en god bild av hur forskningsetiska och
vetenskapsteoretiska frågor ges utrymme i utbildningen. Bedömargruppen noterar dock att det endast
i begränsad utsträckning är obligatoriskt att delta i kurser och seminarier med forskningsetiskt
innehåll. Bedömargruppen ser detta som en svaghet, och rekommenderar att sådana kurser görs
obligatoriska i större utsträckning.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Det är dock inte tydligt hur
resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och om återkoppling sker
till relevanta intressenter.
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Av underlaget framgår att uppföljningen av utbildningskvaliteten sker genom samma mekanismer
som för de övriga två kunskapsformerna. Den regionala etikprövningsnämnden beskrivs ha en central
roll när det gäller undervisning, träning och uppföljning av forskningsetiska frågor, såväl genom kurser
och seminarier som för uppföljning och kritisk diskussion av etiska överväganden i de enskilda
avhandlingsprojekten. Självvärderingen konstaterar att medvetenheten om forskningsetiska problem
och utmaningar inte är tillräcklig, och att man kommer att arbeta med dessa frågor i större
utsträckning framöver.
Bedömargruppen konstaterar att underlaget beskriver hur kunskapsformen värderingsförmåga och
förhållningssätt följs upp i utbildningens olika delar. Den självkritiska synpunkten att den
forskningsetiska medvetenheten i miljön behöver utvecklas är viktig, men bedömargruppen hade
gärna sett en närmare beskrivning av vad det är i nuvarande strukturer som behöver ses över samt
vilka strategier och åtgärder lärosätet överväger.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget inte vara tillfredsställande.
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar att utbildningen utifrån
högskoleförordningens examensmål för licentiat- respektive doktorsexamina systematiskt använder
sex specifika dimensioner för att genomföra och följa upp processer och resultat i utbildningen. Hur
detta sker beskrivs konkret för de tre kunskapsformerna.
Aspekten måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms inte vara
tillfredsställande med avseende på lärosätets begränsade möjlighet att initiera egna ämnesspecifika
kurser, svårigheter att överblicka läskurser och att följa upp kurs- och seminarieverksamhet som
initieras av andra ämnen och andra lärosäten. Bedömargruppen ser det som en allvarlig brist att
pedagogikämnets kurser bara ges som läskurser, något som doktoranderna också har kritiserat enligt
självvärderingen. Självvärderingen anger att lärosätet ska se över detta, vilket bedömargruppen ser
som mycket angeläget för utbildningens kvalitet och ämnesprofilering. Bedömargruppen
uppmärksammar att det av intervjuunderlaget framgår att såväl doktorander som lärare och
handledare menar att samverkan med den utbildningsvetenskapliga institutionen skulle kunna bidra
till att lösa problemen med kursutbudet.
Vad gäller kunskapsformerna färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt
menar bedömargruppen att de har en allmänvetenskaplig karaktär. Av underlaget framgår att sådana
kurser organiseras och genomförs i samverkan med andra ämnen och andra lärosäten. Underlaget
visar att utbildningen erbjuder kurser och seminarier där forskningsetiska frågor tas upp. Dock
framgår det inte i vilken utsträckning dessa är obligatoriska, eller i vilken utsträckning doktoranderna
faktiskt deltar i dem. Som ett gott exempel på en kvalitetshöjande åtgärd vill bedömargruppen lyfta
den tryckningskommitté som inrättas under slutfasen av avhandlingsarbetet. Bedömargruppen anser
också att det är positivt med det pågående arbetet för att digitalisera de individuella studieplanerna.
Även arbetet med att utveckla forskningsetiska inslag i utbildningen är en positiv utveckling av
redskapen för kvalitetsuppföljning. Bedömargruppen konstaterar utifrån det samlade underlaget att
uppföljning som säkerställer målen för dessa kunskapsformer sker men att det inte framgår hur man
vidtar åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling utifrån detta.
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Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Enligt självvärderingen är utbildningen främst inriktad på att utbilda doktoranderna för en fortsatt
forsknings- och undervisningsverksamhet. Underlaget beskriver vissa kunskaper och färdigheter, till
exempel analysförmåga och förmåga att använda forskningsmetoder, som användbara också i ickeakademiska sammanhang. Självvärderingen ger exempel på doktorander som efter examen fått
anställning vid myndigheter och verksamheter utanför akademin.
Enligt självvärderingen ger medverkan i externt finansierade projekt möjlighet till meritering inför
arbetsuppgifter som kräver förmåga att samarbeta i team och följa en tidsplan. Lärosätet arbetar för
att vidga doktorandernas forskarutbildningsmiljö. Det sker genom att doktoranderna medverkar i
handledarnas och lärarnas nationella och internationella forskningsnätverk som förmedlar
forskarkontakter. Forskarutbildningens lärare har omfattande samverkansprojekt som knyter forskning
till samhällsutveckling. Exempel på detta är en lärare som är koordinator för Center for Global Human
Resource Management i Göteborg och som arbetar med att knyta ihop forskning om arbetslivet med
den praktiska verksamheten. Andra exempel är ett samarbete med Den globala skolan och flera
centrala och lokala myndigheter. Några lärare samverkar även med aktörer och institutioner utanför
Sverige, som det tyska centret för politisk bildning. Bedömargruppen konstaterar att underlaget ger
god information om pågående samverkansprojekt och att projekten har potential att bidra till att
förbereda doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. Dock menar bedömargruppen att det inte
framgår av det samlade underlaget hur lärosätet konkret arbetar för att involvera doktoranderna i
verksamheter som förbereder för ett föränderligt arbetsliv.
Doktoranderna får möjlighet att presentera sin forskning och kritiskt granska kollegors texter vid de
obligatoriska avhandlingsseminarierna, men också i andra sammanhang. Ett exempel är den årliga
"PhD Research Day". Doktoranderna erbjuds också att delta i nationella och internationella
konferenser under studietiden och det finns ekonomiskt stöd för detta. Av underlaget framgår att
internationella konferenser ses som en viktig aktivitet för att etablera kontakter och delta i nätverk
inför det kommande arbetslivet. Bedömargruppen ser dessa inslag i utbildningen, liksom den
institutionstjänstgöring om 20 procent som erbjuds, som en god förberedelse för framtida
yrkesverksamhet som forskare och lärare såväl inom som utanför akademin. Det framgår av
underlaget att man även har genomfört fakultetsgemensamma karriärdagar i samråd med
doktorandrådet för att visa alternativa karriärvägar efter examen. Bedömargruppen konstaterar dock
att det samlade underlaget endast i begränsad utsträckning visar hur utbildningen förbereder för
karriärvägar utanför akademin efter examen.
Det samlade underlaget visar att det inte pågår någon aktiv alumnverksamhet vid lärosätet, men att
utveckling av en sådan pågår. Bedömargruppen ser detta som ett viktigt utvecklingsområde för att
säkerställa att utbildningen förbereder för ett föränderligt arbetsliv.
Utbildningens utformning och genomförande följs inte systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet.
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Självvärderingen och intervjuerna beskriver hur utbildningens innehåll följs upp, utvärderas och
uppdateras för att säkerställa dess relevans, främst för en framtida forskarkarriär. Riktlinjerna för
doktorandernas undervisningsuppdrag inkluderar en pedagogisk utvecklingsplan, något som
bedömargruppen ser positivt på som en förberedelse för en karriär inom akademin.
Underlaget beskriver olika former för kvalitetsuppföljning i utbildningen, men bedömargruppen
konstaterar att man endast i begränsad utsträckning integrerar arbetslivets perspektiv i
beskrivningarna. Vidare konstaterar självvärderingen att man anordnar exempelvis internat,
personalmöten och studiedagar för att planera och diskutera utvidgad samverkan med verksamheter
inom och utanför akademin. Doktoranderna uppmuntras att delta, men det framgår inte av underlaget
i vilken utsträckning de faktiskt deltar i dessa verksamheter. Man använder de individuella
studieplanerna för att dokumentera och följa upp doktorandernas deltagande i olika forsknings- och
samverkansnätverk, men bedömargruppen noterar att uppföljningarna inte tydliggör ett
arbetslivsperspektiv. Därför rekommenderas lärosätet att utveckla detta.
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget inte beskriver rutiner för systematiska
uppföljningar av hur utbildningen är användbar och förbereder för ett föränderligt arbetsliv. Även om
det finns viss systematisk uppföljning, främst avseende en framtida forskarkarriär, framgår det inte av
det samlade underlaget hur resultaten av uppföljningen vid behov omsätts i åtgärder och om
återkoppling sker till relevanta intressenter. Bedömargruppen ser detta som ett utvecklingsområde
och rekommenderar särskilt lärosätet att fortsätta utveckla former för att följa upp alumner, och att
uppmärksamma arbetslivets perspektiv i uppföljningarna av de individuella studieplanerna.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktorander tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Självvärderingen presenterar olika arbetssätt för att säkerställa att doktoranderna har en god fysisk
och psykosocial arbetsmiljö. Doktoranderna får möjlighet att diskutera arbetsmiljöfrågor, till exempel
fysisk arbetsmiljö och relationen till handledare och andra kollegor samt upplevd stressnivå. Detta
sker tillsammans med forskarutbildningens studierektor under individuella utvecklingssamtal och i
samband med att man följer upp och reviderar de individuella studieplanerna. Av underlaget framgår
också att lärosätet arbetar aktivt för att säkerställa en god start på forskarutbildningen genom att
erbjuda introducerande samtal med prefekt, studierektor och personalansvarig. Utöver detta anordnar
fakulteten egna introduktionsdagar. Doktoranderna bjuds även in till universitetets introduktionsdagar
för att ta del av frågor som bland annat berör anställningsvillkor och arbetsmiljö.
De brister och utmaningar som bedömargruppen lyfter under aspektområdet Miljö, resurser och
område innebär utmaningar även för doktoranders perspektiv. Av självvärderingen och intervjuerna
framgår att den lilla forskningsmiljö som kännetecknar pedagogikavdelningen inte bara innebär ett
begränsat utbud av kurser och seminarier, utan också att den kan innebära psykosociala utmaningar.
Av det samlade intervjuunderlaget framgår att såväl doktorander som handledare och lärare ser
samverkan med den utbildningsvetenskapliga institutionen som ett sätt att hantera dessa problem.
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Vidare framgår det av underlaget att kurser, seminarier och arbete i forskargrupperna oftast bedrivs
på svenska. Bedömargruppen ser allvarligt på detta eftersom doktorandgruppen inte enbart består av
svenskspråkiga personer. Bedömargruppen menar att utbildningsrelaterade aktiviteter bör ske på
engelska för att icke-svensktalande doktorander ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och känna
sig delaktiga i forsknings- och forskarutbildningsmiljön. Bedömargruppen betonar vikten av att
lärosätet påskyndar arbetet med att se över möjligheten att bedriva forskarutbildningsrelaterade
aktiviteter på engelska. Vidare ser bedömargruppen det som en svaghet att en del doktorander enligt
självvärderingen upplever att vardagen är besvärlig och att de kommer i kläm på grund av att
avdelningens anställda inte kommer överens.
En viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön är handledningen. Av underlaget framgår att
handledning sker regelbundet, och att den kompletteras med informella möten och epostkonversationer. Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet i självvärderingen kommenterar och
visar medvetenhet vad gäller förbyggande arbete och hantering av de eventuella konflikter som kan
uppstå mellan doktorand och handledare. I det förebyggande arbetet ingår bland annat tydlighet i vad
forskarutbildningen innebär, och kommunicerade förväntningar och informationsmöten för nyantagna
doktorander där exempelvis rättigheter och skyldigheter diskuteras. Av självvärderingen framgår
också att lärosätet har rutiner för hur handledarbyte ska hanteras när konflikter uppstår.
Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet erbjuder professionellt stöd i form av företagshälsovård
och kontakt med fackliga organisationer vid handledarbyte.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Doktorandinflytandet sker främst genom att doktoranderna är representerade i olika organ, såsom
institutionsstyrelsen och forskarutbildningskollegiet. Fler forum för att ta vara på doktorandernas
synpunkter och därmed säkerställa doktorandinflytandet är institutionens doktorandråd, årliga
utvecklingssamtal mellan doktorand och studierektor samt uppföljning och revidering av de
individuella studieplanerna. Bedömargruppen uppmärksammar att det framgår av det samlade
underlaget att doktoranderna inte sällan lyfter upplevd stress när den individuella studieplanen följs
upp och revideras. Bedömargruppen menar att det av detta skäl är viktigt att lärosätet systematiskt
följer upp stressnivån bland de forskarstuderande, till exempel via återkommande
arbetsmiljöundersökningar. Vidare ser bedömargruppen ett utvecklingsområde vad gäller systematisk
insamling, sammanställning och redovisning av alumners synpunkter på utbildningen.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Av självvärderingen framgår att institutionens handlingsplan för jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor är utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i utbildningen. Bedömargruppen
menar att den anknytning till arbetsmiljöfrågor och diskrimineringsgrunder i allmänhet som skrivs fram
utifrån handlingsplanen är relevant för jämställdhetsperspektivet. Även medvetenheten om den
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konkreta likvärdighetsproblematik som lärosätet har att hantera i utbildningen och som har med
språkanvändning att göra är relevant.
Utifrån handlingsplanen arbetar man exempelvis för att ge alla doktorander samma möjligheter till
undervisning. Bedömargruppen konstaterar att denna aspekt av jämställdhet är viktig, men ser
utvecklingsmöjligheter i hur jämställdhetsperspektivet synliggörs i utbildningens utformning och
genomförande vad gäller kursledning, handledning och litteratur.
Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet.
Av underlaget framgår att institutionen har genomfört en undersökning för att tydliggöra hur
undervisningsuppdragen är fördelade mellan kvinnliga respektive manliga doktorander, lektorer och
professorer. Resultatet visade inga könsrelaterade skillnader.
Lärosätet beskriver att uppföljning sker genom samtal och enkäter som inkluderar
jämställdhetsperspektivet i ett mer generellt psykosocialt perspektiv. Dock menar bedömargruppen att
det inte framgår av underlaget hur systematisk uppföljning sker för att säkra att forskarutbildningen
främjar jämställdhet. Det saknas också exempel på åtgärder och det framgår inte om återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget inte vara tillfredsställande.
Av självvärderingen framgår att man systematiskt följer upp lärarnas individuella kompetensutveckling
genom årliga utvecklingssamtal mellan lärare och institutionens prefekt. Samtalen resulterar i
strategier för fortlöpande kompetensutveckling. Vidare framgår det av det samlade underlaget att
kvalitetsuppföljning, åtgärder och återkoppling delvis ligger utanför det egna ämnets och den egna
miljöns möjligheter till insyn och inflytande. Forskarmiljön håller god och hög kvalitet, men
bedömargruppen menar att utbildningens integrering i en större utbildningsmiljö vid institutionen
skapar bristande möjligheter till uppföljning och åtgärder för att säkerställa kvalitet i utbildningen.
Handledningsprocessen och uppföljningen av de individuella studieplanerna kan motverka en del av
problemen med att man inte har fullt inflytande över kursinnehåll och seminarieutbud, men detta
bedöms ändå vara en allvarlig brist i utbildningens förutsättningar att säkerställa utbildningens
kvalitet.
Vad gäller aspekten måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse finns brister i
möjligheten till överblick och uppföljning av kvaliteten i den kurs- och seminarieverksamhet som
genomförs utanför ämnet, avdelningen och det egna lärosätet. Bedömargruppen menar att
forskarutbildningsmiljöns begränsade möjligheter att erbjuda kurser i pedagogik innebär bristande
möjligheter att följa upp, åtgärda och återkoppla innehåll och progression i doktorandernas lärande.
Utifrån underlaget är bedömningen att examensmålen färdighet och förmåga och värderingsförmåga
och förhållningssätt följs upp systematiskt genom handledning, individuella studieplaner och

138(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

obligatoriska seminarier men att det inte framgår hur man vidtar åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling utifrån detta.
Vad gäller arbetslivets perspektiv konstaterar bedömargruppen att perspektivet inte är integrerat i de
former för uppföljning, åtgärder och återkoppling som används, och att utbildningens relevans för ett
föränderligt arbetsliv inte beaktas i uppföljningen. Alumnverksamhet saknas men är under utveckling.
I fråga om doktorandperspektivet konstaterar bedömargruppen att doktorandkollektivet är
representerat i samtliga organ och arbetsgrupper, och att det finns ett till synes väl fungerande
doktorandråd. Detta ger sammantaget doktoranderna insyn och reella möjligheter att komma till tals
och påverka hur forskningen och forskarutbildningen planeras och genomförs. Bedömargruppen
menar också att det är viktigt att lärosätet systematiskt följer upp stressnivån bland de
forskarstuderande, till exempel via återkommande arbetsmiljöundersökningar.
Uppföljningen av jämställdhetsperspektivet beskrivs ske genom samtal och enkäter som inkluderar
frågan i ett mer generellt psykosocialt perspektiv. Hur jämställdhetsperspektivet följs upp i
utbildningen framgår inte av underlagen.
Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Ämnesbeskrivningen och dess avgränsning och vetenskapliga grund visar en lokal profil som är
välmotiverad och adekvat. Självvärderingen och den allmänna studieplanen med inriktning mot
doktorsexamen beskriver pedagogik som ett brett ämnesområde som omfattar såväl makronivå som
mikronivå. Den pedagogiska forskningen riktas mot studier av villkor för lärande, kunskapsbildning
och utveckling i sammanhang som utbildningspolitik, utbildningssituationer, arbetsliv och fritid.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Lunds universitet bedrivs som en liten verksamhet med få
doktorander och en liten grupp tillsvidareanställda lärare och handledare. Därför behövs förstärkning
från andra ämnen vid den sociologiska institutionen, dit pedagogikavdelningen hör, och från andra
lärosäten för att genomföra utbildningen. Bedömargruppen menar att detta innebär svårigheter att
upprätthålla kontinuitet och utbildningskvalitet i forskarutbildningsmiljön. Av det samlade underlaget
framgår att det finns en medvetenhet om problemet. Det framgår också att man har diskuterat ett
samgående med institutionen för utbildningsvetenskap och de forskarutbildningar som ligger där som
en möjlig åtgärd för att stärka pedagogikämnet, men att det i nuläget inte är aktuellt med en sådan
förändring. Bedömargruppen konstaterar utifrån det samlade underlaget att lärosätet saknar en
långsiktig strategi för att hantera och åtgärda situationen.
Bedömargruppen ser allvarligt på det faktum att personalresursen måste förstärkas från andra ämnen
och lärosäten. Bedömargruppen menar att den vetenskapliga kompetensen hos lärarna och
handledarna är hög, men att bredden i pedagogikämnets innehållsliga profil bärs upp av ett litet antal
aktiva forskare som var och en representerar specifika forskningsinriktningar. Detta bidrar till en
splittrad utbildningsmiljö för doktoranderna, och bidrar till allvarliga brister vad gäller att upprätthålla,
följa upp, åtgärda och återkoppla kvalitet i forskarutbildningsmiljön. En annan brist bedömargruppen
ser är att inte alla doktorander är på plats och att lärosätet inte har infört engelska som arbetsspråk.
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Aspekten måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms inte vara
tillfredsställande med avseende på lärosätets begränsade möjlighet att initiera egna ämnesspecifika
kurser, svårigheter att överblicka läskurser och att följa upp kurs- och seminarieverksamhet som
initieras av andra ämnen och andra lärosäten. Bedömargruppen ser det som en allvarlig brist att
endast läskurser ges i pedagogik och att ämnesspecifika kurser och seminarier över huvud taget i
mycket begränsad utsträckning utvecklas, genomförs och följs upp inom den egna ämnesmiljön.
Bedömargruppen konstaterar att detta innebär att lärosätet inte kan erbjuda ett sådant kursutbud som
den allmänna studieplanen beskriver som ett krav för att nå examensmålet kunskap och förståelse
inom ämnet. Vad gäller kunskapsformerna färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt menar bedömargruppen att de har en allmänvetenskaplig karaktär. Av underlaget
framgår att sådana kurser organiseras och genomförs i samverkan med andra ämnen och andra
lärosäten. Underlaget visar att utbildningen erbjuder kurser och seminarier där forskningsetiska frågor
tas upp.
Bedömargruppen menar att arbetslivsperspektivet i utbildningen kan utvecklas, särskilt när det gäller
alumnverksamheten och att tydliggöra perspektivet i den individuella studieplanen. Av det samlade
underlaget framgår att doktorandperspektivet är tillgodosett genom såväl formell representation som
representation i mer informella intresseforum. Bedömargruppen menar vidare att det är viktigt att
stressnivån bland de forskarstuderande följs upp, till exempel genom regelbundna
arbetsmiljöundersökningar. Vad gäller jämställdhetsperspektivet menar bedömargruppen att det är
positivt att perspektivet hanteras som en del av arbetet med likabehandling och icke-diskriminering,
men ser utvecklingsmöjligheter i till exempel hur det synliggörs i utbildningens utformning och
genomförande vad gäller kursledning, handledning och litteratur.
Bedömargruppen menar att det samlade underlaget indikerar en splittrad utbildningsmiljö med
allvarliga problem vad gäller möjligheter att genomföra och följa upp utbildningen i enlighet med den
studieplan som doktoranderna förväntas följa. Av det samlade underlaget framgår inte att det finns
någon strategi för att på sikt hantera och åtgärda problemen. Bedömargruppen ställer sig frågande till
hur lärosätets ledning ser på pedagogikämnets framtid, och rekommenderar ansvariga på ämnesnivå
att påbörja en dialog med lärosätets ledning för att diskutera vilka strategier som krävs för att åtgärda
bristerna på kort och lång sikt.
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Malmö universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Malmö universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4069

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Bedömningsunderlaget för aspekten forskarutbildningsämne består i första hand av självvärderingen
och den ämnesbeskrivning som finns i den allmänna studieplanen. Ämnet pedagogik beskrivs som
brett och inbegriper forskning som berör utbildning, undervisning och lärande i institutionella,
ekonomiska, politiska, sociala och kulturella sammanhang. Man uppger att ett värdegrundsperspektiv
(demokrati, mångfald, inkludering) på kunskapande och meningsskapande processer i vardagsliv och
utbildning är centralt.
Självvärderingen och den allmänna studieplanen beskriver forskarutbildningsämnet pedagogik på ett
sätt som både tydliggör ämnets bredd och förklarar samt preciserar den avgränsning som präglar
ämnet vid Malmö universitet. Ämnets innehållsliga spänningsfält lyfts fram och hanteras konstruktivt i
beskrivningen av ämnesinnehållet och profilen. Ämnets koppling till vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet kommenteras och tydliggörs. Pedagogik har vid lärosätet en nära koppling till
lärarutbildningen och präglas av ett intresse för praxisnära forskning. Ämnet strävar också efter att i
vid mening bidra till lärarprofessionens kunskapsbas. Självvärderingen beskriver att ämnets framväxt
och förändringar är grunden till den nuvarande starka kopplingen till lärarprofessionen och
lärarutbildningen. Argumenten för ämnets nuvarande huvudinriktning är välmotiverade, och tydligt
förankrade både i ett samhällsperspektiv och i relation till ämnets tidigare tillhörighet till Lunds
universitet.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Av självvärderingen framgår att det hösten 2016 fanns elva doktorander och sammantaget sju
seniora forskare knutna till ämnet som kan fungera som huvudhandledare: tre professorer, en
biträdande professor och en docent. Vid tiden för självvärderingen pågick två befordringsärenden,
och enligt uppgifterna från intervjuerna finns det nu tre nya docenter. Två professorer med
handledaruppdrag var hösten 2016 anställda vid annat lärosäte. Man använder sig också av
handledar- och lärarresursen inom en externfinansierad forskarskola. I självvärderingen redogörs
vidare för vilken övrig kompetens som finns att tillgå för doktoranderna när det gäller andra
handledare och experthandledare. Speciellt i relation till experthandledning betonar man kontakten
med andra lärosäten. Till den samlade handledar- och lärarresursen hör också ett tjugotal
tillsvidareanställda disputerade lektorer med ämnen som är relevanta för forskarutbildningsämnet. I
princip alla tjänstgör 100 procent.
Av självvärderingen framgår att pedagogikämnet under en period har haft en minskad personalstyrka.
Detta har två förklaringar: dels pensionsavgångar utan nyrekrytering, dels att professorerna har fått
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sin forskningstid kraftigt neddragen från 50 till 20 procent. I självvärderingen går det att utläsa en
förhoppning om att situationen ska bli bättre när lärosätet blir universitet 2018. Bedömargruppen ser
det som ett fortsatt utvecklingsområde för att upprätthålla utbildningens framtida handledarresurs.
Den bifogade publikationslistan visar dock att den sammantagna handledargruppens
publiceringsprofil är relevant, jämn och håller god vetenskaplig kvalitet.
Vid lärosätet finns ett krav på att huvudhandledaren ska vara minst docent. Vidare ska man ha gått
en handledarutbildning för att kunna accepteras som handledare, och för att bli antagen till
handledarutbildningen ska man ha publicerat sig efter disputation. Handledarutbildningar från andra
lärosäten valideras. Forskningsplattformen Research Platform for Education and Special Education
(RePESE) erbjuder enligt självvärderingen meriteringsseminarier, och kan också ses som ett
kompetensutvecklingsforum.
Forskningen vid lärosätet bygger, som nämnts, till stora delar på praktiknära projekt och
frågeställningar. De flesta lärare som ingår i forskarutbildningsmiljön undervisar också på
lärarutbildningen, och står på detta sätt i nära kontakt med samhällsfrågor och professionens frågor.
Enligt självvärderingen finns ett samarbetsavtal med Malmö stad som gör det möjligt att skapa arenor
där forskare och lärare tillsammans kan utveckla forskningsprojekt. Även samverkansformer mellan
lärosätet och regionala aktörer beskrivs, och förväntas göra det möjligt att skapa arenor för
forskningsprojekt, studier och samtal om aktuella samhällsfenomen.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att handledarnas kompetens följs upp systematiskt genom att
vicedekanen träffar doktoranderna vid ett par tillfällen per år. Om brister upptäcks då vidtar
vicedekanen åtgärder. Vid behov kan man till exempel sätta in extra resurser för att ge
kompletterande handledning. Doktorandkåren genomför också utvärderingar. Vidare anges att
handledarkollegiet fungerar som ett viktigt forum för att utveckla handledarkompetensen. Enligt
självvärderingen finns det också andra system som minskar doktorandernas beroende av enskilda
handledare. Till exempel finns ett månatligt seminarium, angivet i den allmänna studieplanen, där
flera handledningskompetenta forskare tillsammans med doktoranderna diskuterar olika aspekter av
forskningsverksamheten och forskarutbildningen. Seminariet leds av ämnesansvarig. Vidare
arrangerar man ett systematiskt granskningsförfarande av avhandlingsarbetets olika faser.
Granskningsförfarandet beskrivs i självvärderingen som en kollegial process där kvaliteten stärks
genom externa granskare. Även forskarutbildningskursernas examinatorer beskrivs som en källa till
systematiskt kvalitetssäkringsarbete.
Den individuella studieplanen är ett instrument för uppföljning under huvudhandledarens ansvar.
Rutiner finns också för handledarbyte om det skulle behövas, och enligt självvärderingen kan
handledarbyte ske utan särskild motivering. Detta anser bedömargruppen vara en styrka. En annan
styrka är att man beaktar doktorandernas önskemål vid tillsättning av handledare. Bedömargruppen
konstaterar vidare att det finns en väl beskriven beredskap för att hantera problem som har med
handledningen att göra. Till stöd för doktoranderna finns även ett doktorandkollegium vid fakulteten.
Beslut om ändring av såväl huvudhandledare som bihandledare fattas av dekanen efter beredning i
handledarkollegiet, där det även finns doktorandrepresentation.
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Sammantaget bedöms de olika formerna för att systematiskt följa upp handledarnas och lärarnas
kompetens som relevanta. Utifrån det sammantagna underlaget kan bedömargruppen konstatera att
lärarna har möjligheter att bedriva egen forskning och följa utvecklingen i tillräckligt hög grad.
Forskningstiden för framför allt professorer förväntas öka när lärosätet blir universitet.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
I självvärderingen beskrivs att ämnet pedagogik finns utplacerat vid sex olika institutioner. Prefekterna
på respektive institution ansvarar för att möjliggöra och upprätthålla ämnesrelevant samverkan mellan
de olika institutionerna. Forskarutbildningsmiljön kompletteras också med ett omfattande samarbete
med andra lärosäten. I självvärderingen presenteras en självkritisk analys av att pedagogikämnet inte
har en egen institutionell hemvist. Handledande personal finns vid olika institutioner inom
lärarutbildningsfakulteten, något som lärosätet menar kan bidra till en splittring och till att
pedagogikämnet kan riskera en nedprioritering. För att motverka detta har man skapat
forskningsplattformen RePESE (se ovan).
Forskningsplattformen RePESE erbjuder en sammanhållen forskningsmiljö över de sex
institutionsgränserna, och låter doktoranderna möta forskare och forskning från andra ämnen inom
pedagogikområdet. I plattformens miljö ingår forskning som initieras och genomförs i samverkan med
aktörer utanför akademin, till exempel ansvariga för förskola och skola. Plattformens öppna
seminarier ger möjlighet till diskussion och kritisk återkoppling på texter. Vidare har man ett nära
samarbete med forskarutbildningen vid Lunds universitet, där forskarutbildningen låg tidigare.
Handledarna och lärarna är knutna till flera nationella och internationella forskarnätverk, där också
doktoranderna deltar aktivt. Exempel på nätverk är European Teacher Education Network (ETEN),
World Association of Lesson Study (WALS), World Organization for Early Childhood Education
(OMEP), European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) och European
Science Education Research Association (ESERA).
Enligt självvärderingen introduceras doktoranderna till dessa nätverk genom att de presenterar sina
arbeten och deltar vid konferenser och seminarier tillsammans med sina handledare. För att
finansiera medverkan i konferenser avsätter man 50 000 kronor per doktorand under studietiden.
Genom att lärosätet medverkar i nationella forskarskolor vidgas utbildningsmiljön till att också omfatta
forskningsmiljöer vid andra lärosäten.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.

143(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Enligt självvärderingen har lärosätet arbetat systematiskt och kontinuerligt med att kvalitetssäkra
forskningsmiljön genom interna utvärderingar. En utfrågning med en intern och en extern granskare
användes också inför arbetet med självvärderingen. Ett annat sätt att följa upp
forskarutbildningsmiljön är uppföljning av alumner.
För närvarande pågår en översyn av styrdokumenten för lärosätets forskarutbildningar, liksom ett
arbete med att digitalisera de individuella studieplanerna. Man planerar också ett kvalitetsramverk för
utbildning på forskarnivå. En intern utvärdering av forskarutbildningarna vid dåvarande Malmö
högskola genomfördes 2014, och resulterade i att man för forskarutbildningen i pedagogik
identifierade behov av ett utökat samarbete inom området utbildningsvetenskap för att uppnå en
tillräckligt stor doktorandmiljö och för att organisera kurser och seminarier mer effektivt.
Kvalitetsarbetet de senaste åren har lett till en samordning av de metodkurser man ger och de
fakultetsgemensamma seminarierna.
Lärosätet har identifierat ämnets spridning av forskare över de sex institutionerna som ett problem.
Åtgärder för samverkan och samordning har vidtagits, till exempel genom forskningsplattformen
RePESE. Lärosätet uttrycker i självvärderingen att det är för tidigt att uttala sig om huruvida
forskningsplattformen förmår överbrygga den splittring av pedagogikämnet som skapats, och att detta
behöver följas upp framöver. Bilden av en splittrad miljö med behov av samverkan och samordning
förstärktes vid intervjuerna.
Underlaget ger sammantaget en bild av att man på ett konstruktivt och medvetet sätt har hanterat de
nyligen genomförda förändringar som påverkar forskarutbildningsmiljön. Dock behöver lärosätet
långsiktigt följa upp de insatser som har vidtagits för att överbrygga utmaningarna med ämnets
placering vid flera institutioner.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Den sammanvägda bedömningen av aspektområdet miljö, resurser och område bygger främst på
självvärderingen, den allmänna studieplanen, publikationslistan, övriga bilagor samt kompletterande
intervjuer. Avgränsningen av ämnet samt ämnets bredd och djup är välmotiverad och adekvat.
Utbildningen har genomgått organisatoriska förändringar som innebär utmaningar, framför allt i
relation till det faktum att pedagogikämnet inte har en egen institutionell hemvist. Av underlaget
framgår att man är medveten om att denna "splittring" av pedagogikämnet innebär ett hot mot såväl
utvecklingen av handledarnas kompetens som mot forskningsmiljön i sin helhet. Åtgärder har
vidtagits för att åstadkomma större samverkan mellan de sex medverkande institutionerna, bland
annat genom bildandet av forskningsplattformen RePESE som samlar doktorander och seniora
forskare och möjliggör insyn och deltagande i nätverk och forskningsaktiviteter. Det i självvärderingen
efterfrågade finansiella stödet till forskningsplattformen framstår som välmotiverat.
Det sammantagna underlaget redogör för flera pågående förändringar som berör avgränsningen av
ämnet, personalresurser och forskarutbildningsmiljö, och det verkar finnas en god beredskap för att
möta och åtgärda dessa.
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Dock finns vissa utvecklingsområden till exempel när det gäller uppföljning av personalens
kompetens och kompetensutveckling. Ett utvecklingsområde i relation till aspektområdet miljö,
resurser och område är hur lärosätet långsiktigt säkerställer tiden som seniora forskare och lektorer
har för sin egen forskning. Ett annat utvecklingsområde är hur man långsiktigt hanterar situationen
med att flera doktorander och handledare är verksamma vid andra lärosäten.
Även om det är för tidigt att dra några slutsatser verkar de åtgärder som nyligen har genomförts för att
möta problem med en splittrad miljö vara välgrundade och adekvata, och den sammanvägda
bedömningen av aspektområdet är att det är tillfredsställande. Detta intryck stärktes ytterligare under
de uppföljande intervjuerna.
Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen god utvecklingspotential i
forskningsplattformen RePESE, givet att den fortsätter att engagera forskarna och doktoranderna vid
de olika institutionerna.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta att doktoranderna vid behov av handledarbyte
dels kan vända sig till olika nivåer, dels inte behöver motivera sitt önskemål.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
I självvärderingen ges stort utrymme åt att detaljerat redogöra för hur olika delar i forskarutbildningen
gör det möjligt för doktoranderna att nå målen för kunskapsformen kunskap och förståelse.
Beskrivningen i självvärderingen stöds av skrivningarna i den allmänna studieplanen och i de
individuella studieplanerna.
Kurser, avhandlingsseminarier och internationella aktiviteter beskrivs säkerställa examensmålen
kunskap och förståelse. De obligatoriska kurserna (totalt 37,5 högskolepoäng) behandlar
forskningsperspektiv samt teori och metod förankrat i pedagogik och utbildningsvetenskap. De
valbara kurserna ges fakultetsgemensamt eller högskolegemensamt och i somliga fall via
högskolebiblioteket. Kurserna är utformade för att stödja progression. Examinationsformerna är
individuella i kombination med öppna seminarier där fakultetens forskare också deltar.
I självvärderingen redogörs ingående för hur man har vidtagit åtgärder för att säkra examensmålen,
bland annat genom kursutveckling, kursutvärderingar och en revidering av den allmänna
studieplanen. Det faktum att doktoranderna i huvudsak använder kvalitativa metoder i sina
avhandlingsprojekt har lett till att man breddar kursutbudet i kvantitativa och mixade metoder, och att
man genomför seminarier med detta innehåll i handledarkollegiet.
I självvärderingen beskrivs också hur man har utvecklat nya undervisnings- och examinationsformer.
Seminarieverksamhet ingår i utbildningen vid bestämda tidpunkter för att säkerställa kvalitet och
progression. Obligatoriska avhandlingsseminarier bidrar till att tidsplanen för avhandlingsarbetet hålls.
Den tabellbilaga till självvärderingen som dokumenterar studietiden visar att doktoranderna i stort har
fullföljt sina studier inom förväntade tidsramar.

145(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen beskrivs hur man systematiskt följer upp utbildningens utformning, genomförande
och examination, främst genom den individuella studieplanen. Planen innehåller en matris som
kopplar ihop olika moment i utbildningen med den allmänna studieplanens beskrivning av
utbildningsmålen, som i sin tur är kopplade till examensmålen i högskoleförordningen. De individuella
studieplaner som bedömargruppen har granskat visar hur målmatrisen används och vilka aktiviteter
som antas bidra till uppfyllandet av de olika målen. Matrisen bidrar till att tydliggöra relationen mellan
lärandemål, utbildningsmål och examensmål och är ett gott exempel på hur måluppfyllelse kan
planeras och synliggöras för såväl doktorander som handledare och kursansvariga. I samband med
uppföljningarna vidtas vid behov åtgärder för att höja utbildningens kvalitet. Återkoppling sker till
doktorander, handledare och kursansvariga. Seminarieverksamheten ses också som ett centralt
inslag för att säkerställa såväl progression som uppföljning av kunskap och förståelse.
Vidare beskrivs i självvärderingen att man genomför kursutvärderingar. Utvärderingarna vänder sig till
både doktoranderna och de deltagande lärarna. Man gör även en sammantagen utvärdering av
kursansvarig och ämnesföreträdare. Utvärderingen presenteras sedan för handledarkollegiet och för
nämnden för forskning och forskarutbildning.
Ett exempel på att uppföljningarnas resultat omsätts i åtgärder är att lärosätet planerar att utöka
inslaget av kvantitativa och mixade metoder i utbildningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
I självvärderingen är det främst kurser, avhandlingsseminarier och internationella aktiviteter som
beskrivs ha betydelse för att doktoranderna efter genomförd utbildning ska nå målen för
kunskapsformen färdighet och förmåga. Kursernas examinationsformer syftar till att utveckla färdighet
och förmåga till vetenskaplig analys och kritisk granskning. Metodkurserna syftar till att utveckla
förmågan att överväga och tillämpa adekvata metoder, och de högskolegemensamma kurserna syftar
till att utveckla förmågan att presentera och publicera forskningsresultat.
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Doktoranderna förväntas delta i olika seminarier, till exempel doktorandseminarier, där både egna
och andras texter och konferensbidrag granskas och diskuteras. Doktoranderna förväntas också delta
i nationella och internationella konferenser där den egna forskningen presenteras, granskas och
diskuteras. Av självvärderingen framgår ett relativt omfattande konferensdeltagande, vilket tyder på
att konferensdeltagandet inte bara är ett önskemål utan också en realitet. Denna bild förstärks
dessutom av den budget om 50 000 kronor som varje doktorand har för att bekosta
konferensdeltagande under utbildningstiden. Eftersom få av doktoranderna i sina projekt riktar sig till
ett internationellt fält är konferensdeltagande och medverkan i publicering av artiklar av stor betydelse
för måluppfyllelsen.
Självvärderingen för fram ett självkritiskt resonemang om de problem med måluppfyllelse som följer
av att nästan alla doktorander skriver monografier på svenska. Det fåtal som planerar att skriva en
artikelbaserad avhandling har ännu inte kommit så långt i sina studier att det ger utslag på antalet
internationella publiceringar. Disputationen ses som ett viktigt tillfälle för att bedöma doktorandernas
förmåga att bedriva forskning inom angiven tid. Forskningsmiljöns och forskarutbildningens fokus på
praktiknära forskning lägger grunden för att doktoranderna utvecklar färdighet och förmåga att bidra
till samhällsutvecklingen och att stödja andras lärande.
Av självvärderingen, den allmänna studieplanen och de individuella studieplanerna framgår att
doktoranderna deltar i nationella och internationella konferenser. Konferensdeltagandet
dokumenteras och följs upp i de individuella studieplanerna.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen redogör för hur doktorandens förmåga och färdigheter att bedriva forskning inom
givna tidsramar följs upp genom den individuella studieplanen. Progression och lärandemål är ett av
de områden som ska dokumenteras och följas upp. Även genomströmning och doktorandernas
sammantagna deltagande i nationella och internationella forskningsaktiviteter dokumenteras och följs
upp systematiskt. Av självvärderingen framgår också att man planerar och genomför olika åtgärder för
att ytterligare stärka de processer som ingår i utbildningen. Ett exempel är att lärosätet framöver
kommer att ordna olika aktiviteter, till exempel särskilda seminarier och språkstöd, för att stärka
doktorandernas förutsättningar att publicera sig internationellt. Handledaren ansvarar för att
doktoranderna involveras i nationella och internationella nätverk, och det finns utpekat ansvariga för
de olika delarna i uppföljningen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet och forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Självvärderingen beskriver hur kurserna, seminarierna och avhandlingsarbetet syftar till att säkerställa
utvecklingen av doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med den allmänna
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studieplanen och de nationella målen. Genom kursernas utformning och examinationsformer tränas
doktorandernas förmåga att kritiskt granska och värdera olika teoretiska perspektiv.
Forskningsetik och vetenskaplig redlighet behandlas under en specifik kurs, där ett av lärandemålen
är just att utveckla doktorandernas intellektuella självständighet och vetenskapliga integritet. Kursen
är dock inte obligatorisk enligt den allmänna studieplanen, men självvärderingen anger att alla
doktorander rekommenderas att gå den. Av de individuella studieplanerna framgår dock att endast en
av doktoranderna läst en sådan specialiserad kurs. En del av doktoranderna har inte några noteringar
om forskningsetik i sin individuella studieplan, och andra har noterat att de når målen via seminarier
eller via andra kurser som då troligen rymt forskningsetik. Huruvida doktoranderna får tillräckliga
förutsättningar att nå målet som innefattar forskningsetik framstår som något osäkert. Av
självvärderingen och intervjuerna framgår att man anordnar seminarier där man bjuder in den
regionala forskningsetiska nämnden, och att doktoranderna diskuterar forskningsetiska frågor i
relation till det egna avhandlingsarbetet. Vid intervjuerna framkom att en obligatorisk kurs i
forskningsetik är under utveckling. Bedömargruppen ser det som viktigt att ledningen följer upp hur
examensmålen om forskningsetik och vetenskaplig redlighet säkerställs framöver.
Den praktiknära profilen säkerställer i sig att doktoranderna har möjlighet att utveckla
värderingsförmågor och förhållningssätt som rör vetenskapens möjligheter och begränsningar,
vetenskapens roll i samhället och människors ansvar för hur vetenskapen används.
Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas också genom den övriga seminarieverksamheten samt
vid deltagande i nationella och internationella konferenser. Inom forskningsplattformen RePESE, där
forskning med samhällsrelevans har hög prioritet, finns utrymme för diskussioner om vetenskapens
möjligheter, begränsningar och samhällsroll.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen lyfts de tre öppna obligatoriska granskningsseminarierna samt disputationen som
redskap för att följa upp intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmågan att göra
forskningsetiska bedömningar. Även kurserna följs upp systematiskt vid utvärderingar av såväl
doktorander som lärare för att säkerställa att doktoranderna når målen. Här anger lärosätet till
exempel att man har tagit fram nya kurser för att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse.
När det gäller att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse uppger lärosätet att de håller på och
utvecklar skärpta etiska riktlinjer. Vad detta innebär konkret framgår dock inte av underlaget. Det blev
inte heller tydligare under intervjuerna.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Av självvärderingen, den allmänna studieplanen samt de inlämnade individuella studieplanerna
framgår att lärosätet under de senaste åren har genomfört genomgripande förändringar som påverkar
forskarutbildningen i pedagogik.
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Eftersom mycket är nytt är det till viss del svårt att bedöma vilka långsiktiga positiva (och eventuellt
negativa) konsekvenser förändringarna kommer att medföra. Sammantaget framstår dock
förändringarna, det nya innehållet och de delvis nya arbetsformerna som välgrundade och
välmotiverade. Underlaget visar hur kursutbud, seminarieverksamhet och internationella samt
nationella forskningsaktiviteter sammantaget säkrar doktorandernas utveckling och progression i
examensmålen kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt. Kursutbudet indikerar att lärandemålen svarar mot examensmålen som de uttrycks i
den allmänna studieplanen. Obligatoriska avhandlingsseminarier bidrar till att doktoranderna håller
tidsplanen för avhandlingsarbetet. Dessa och övriga seminarier, liksom deltagandet i konferenser och
forskningsnätverk, ger doktoranderna möjlighet att presentera och diskutera egen forskning med
vetenskapssamhället och reflektera över vetenskapens samhälleliga roll och ansvar. Forskningsetiska
frågor har en specifik plats under kurser, seminarier och i den individuella studieplanen, men det
saknas en obligatorisk forskningsetisk kurs. Matrisen i den individuella studieplanen säkerställer
kontinuerlig uppföljning av kvalitet i utbildningen genom att den kopplar samman examensmålen med
lärandemål i kurser, avhandlingsseminarier, deltagande i konferenser och andra aktiviteter.
Bedömargruppen ser säkerställandet av doktorandernas kunskaper i forskningsetiska frågor i vid
mening som ett viktigt utvecklingsområde.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta arbetet för att främja doktorandernas
beredskap att publicera sig internationellt. Även det systematiska arbetet med doktorandernas
konferensdeltagande ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
I självvärderingen framhävs forskarutbildningsämnets samhällsrelevans och praktiknärhet, med
närhet till lärarutbildningen, närhet till de nationella licentiatforskarskolorna och samverkan med olika
huvudmän. Ansatsen är alltså bred och praktiknära. Vid intervjuerna framkom att det finns flera forum
där doktoranderna kan ta del av den samverkan som pågår, till exempel genom kontakt med
forskning inom forskningsplattformen RePESE och genom doktorandseminarier där de olika
doktorandgrupperna möts och utbyter erfarenheter. Intervjuerna visar dock på tydliga skillnader
mellan doktorandgrupperna i forskarskolan och andra doktorandgrupper, och lärosätet kan ytterligare
stärka arbetet med att låta de olika erfarenheterna berika miljön och utbildningen som helhet.
Doktoranderna får möjlighet till institutionstjänstgöring under utbildningen, vilket förväntas bidra till en
framtida yrkeskarriär. Internationella erfarenheter uppmuntras.
Ett mentorskapsprogram för att förbereda verksamhet efter examen har prövats och är under
utveckling. Karriärplanering följs upp i de individuella studieplanerna.
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Underlaget visar att utbildningen i första hand förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, samtidigt
som den tydliga strävan mot praktiknära forskning ger goda möjligheter till samverkan med det
omgivande samhället såväl under utbildningen som i den fortsatta forskningen. Intervjuerna visar att
det inte är tydligt hur den fortsatta karriärutvecklingen efter forskarexamen blir för doktoranderna i
forskarskolan - den fortsatta utvecklingen inom akademin upplevs som tydligare. Ett viktigt
utvecklingsområde handlar om att bredda doktorandernas karriärval gentemot tidigare erfarenheter
och att bättre ta vara på de olika erfarenheterna i utbildningen. I utvecklingsområdet kan det även
ingå insatser för att stärka beredskapen för fortsatt karriärutveckling inom de kommuner som lärosätet
samverkar med i forskarskolan.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att ett systematiskt arbete med uppföljningar av arbetslivets perspektiv
har påbörjats, och att åtgärder är under utveckling för att säkerställa att utbildningen är användbar
och förbereder för ett föränderligt arbetsliv. Dock är systematiken inte tillräckligt tydlig, och detta bör
därför ses som ett utvecklingsområde.
I självvärderingen anges att analyser, bedömningar och slutsatser baseras på data från
alumnundersökningar, alumnträffar, uppföljning av doktoranders och handledares produktion,
uppföljning av anställning efter examen, doktoranddagar, utvärdering av kurserna samt det kollegiala
arbetssättet.
Som nämns ovan är ett viktigt utvecklingsområde att bredda doktorandernas karriärval gentemot
tidigare erfarenheter, men också att bättre ta vara på de olika erfarenheterna i utbildningen och att
stärka uppföljningen och återkopplingen.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta intentionerna med att ge möjligheter till framtida
internationell tjänstgöring.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
I självvärderingen beskrivs att doktoranderna har möjlighet till formellt inflytande genom att de ingår i
olika beslutsprocesser och beredande organ. I handledarkollegiet ingår en doktorandrepresentant
som justerar och tar fram kursplaner och liknande, vilket innebär att doktoranderna har möjlighet att ta
aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen. Dessutom fungerar doktoranderna som en
remissinstans vid framtagandet av nya kurser. En lärosätesövergripande doktorandkår finns för att
driva doktorandärenden. Doktoranderna har också möjlighet att påverka innehållet i seminarier.
Doktorander var vidare involverade i att skriva självvärderingen.
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I självvärderingen anges att det finns tydliga rutiner för att tillsätta och byta handledare, och att
rutinerna ger doktoranderna möjlighet till inflytande exempelvis genom handledarkollegier. Vid
intervjuerna framgick att handledarnas begränsade forskningstid har lett till gemensamma
forskningsprojekt mellan doktorander och handledare. Detta kan både ses som fördelaktigt och som
en risk för en eventuell beroenderelation som kan göra det svårt att byta handledare. Eftersom
lärosätet 2018 övergår till att vara universitet uppgav intervjuerna att handledarnas forskningstid kan
komma att öka. Detta bör dock följas upp. Doktoranderna ingår också i en större handledargrupp och
i en kollektiv handledning tack vare de temaövergripande seminarierna som samlar både doktorander
och handledare, vilket ger en mindre sårbar handledarsituation. Detta framstår som särskilt viktigt
eftersom en del huvudhandledare befinner sig på annan ort och inte är närvarande i den dagliga
verksamheten. Under intervjun framgick att handledning sker både kollektivt och individuellt.
De ekonomiska förutsättningarna för att medverka vid konferenser och i internationella utbyten verkar
skilja sig åt mellan forskarstuderande på doktorsnivå respektive licentiatnivå, vilket indikeras i
självvärderingen. I självvärderingen konstateras också att forskarstuderande på licentiatnivå inte är
en aktiv del av forskningsmiljön på samma sätt som de forskarstuderande på doktorsnivå. I
intervjuerna framgick att samtliga forskarstuderande medverkar i de månadsvisa seminarierna.
Kommundoktorandernas splittring mellan forskarutbildning och uppdragen hos huvudmannen är dock
något att ständigt vara uppmärksam på och motverka för att skapa rimliga förutsättningar för dessa
forskarstuderande.
Det anges i självvärderingen att doktorandgruppen vid Malmö universitet har problem med stress, och
att en central koordinator ska anställas för att hantera dessa frågor. Vid intervjuerna lyftes
medarbetarsamtalen fram som en viktig del i det förebyggande och akuta stressarbetet. Vidare
poängterade man att handledarkollegiet har ett kollektivt ansvar för de forskarstuderande, och att
kollegiet, som en del av arbetet med att förebygga och hantera stress, går igenom de individuella
studieplanerna och de forskarstuderandes progression respektive hinder för progression. Under
intervjun framgick dock att stressnivån för de licentiatstuderande kan vara högre än för övriga
forskarstuderande. Detta framstår alltså som ett pågående utvecklingsområde.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktoranders inflytande används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen visar att kursutvärderingar genomförs kontinuerligt, och att resultaten presenteras i
handledarkollegiet. Det framgår dock inte av underlaget hur doktorandperspektivet följs upp i de delar
av utbildningen som inte ligger inom lärosätets kvalitetsansvar, det vill säga forskarskolor och kurser
vid andra lärosäten. Vicedekanen träffar doktoranderna under doktoranddagar några gånger per år
för samtal om utbildningen och progressionen. Vid intervjuerna framgick det att om de
forskarstuderande behöver expertkompetens på vissa områden kan till exempel extra resurser för
kompletterande handledning sättas in. Handledarkollegiet arbetar med kvalitetsutveckling utifrån
bland annat doktorandernas synpunkter.
Doktorandernas progression följs via de individuella studieplanerna, vilket respektive
huvudhandledare ansvarar för. Under intervjuerna framgick det att handledargruppen tar ett kollektivt
ansvar för de forskarstuderande, och att alla övriga berörda är involverade i att läsa och följa de
individuella studieplanerna.
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Alumnundersökningar genomförs och doktorandernas erfarenheter efterfrågas på olika sätt.
Intervjuerna visade att ett analysarbete pågår och bedömargruppen vill betona vikten av att
återkoppla resultaten från de pågående analyserna till berörda intressenter, och vikten av att använda
resultaten för vidare utveckling av forskarutbildningen.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta doktorandgruppens medverkan i skrivandet av
självvärderingen. Ett annat gott exempel rör kvalitetsutvecklingsarbetet med att digitalisera de
individuella studieplanerna, som verkar göra det möjligt att använda planerna som levande arbetsoch planeringsdokument. Ytterligare ett gott exempel är de månadsvisa seminarierna där
doktoranderna kort presenterar sitt pågående arbete, vilket skapar kollegialitet och en
forskningsmässigt inkluderande miljö. Att ett handledarlag har ansvar för doktorandgruppen och
gemensamt genomför grupphandledning är ytterligare ett gott exempel.
Bedömargruppen rekommenderar en vidare uppföljning av hur forskarplattformen RePESE kan bidra
till åtgärder för att utveckla en ökad samsyn och praktik när det gäller doktorandernas och
licentiandernas möjligheter till en ämnesidentitet. Här bör även de forskarstuderandes ekonomiska
förutsättningar för att exempelvis medverka i konferenser ses över. Bedömargruppen menar även att
det är viktigt för det kommande systematiska arbetet att undersöka relationen mellan nätverket
RePESE och de sex institutionerna när det gäller övergripande ansvar, likvärdighet, återkoppling och
delaktighet för doktorander. Eftersom forskarutbildningsämnet är delat över sex institutioner är det
nödvändigt att följa upp hur doktorandrepresentationen ser ut i de olika beredande och beslutande
organen, samt att följa upp rutinerna för att samtliga forskarstuderande får ta del av information och
pågående arbete vid dessa styrelser.
Bedömargruppen ser ett utvecklingsbehov när det gäller att framöver säkerställa det lokala arbetet
med den psykosociala arbetsmiljön. Detta är särskilt viktigt eftersom det finns indikationer på stress
bland doktoranderna och för att forskarutbildningen bedrivs vid sex olika institutioner med separat
arbetsgivaransvar. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att i större utsträckning involvera
licentiander i forskarutbildningsmiljön. Även frågor om hur väl den gemensamma plattformen RePESE
fungerar som en sammanhållande resurs för de forskarstuderandes utbildningsmiljö bör beaktas.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Av självvärderingen framgår att lärosätets policy och handlingsplan för jämställdhet och lika villkor för
medarbetare också uppmärksammar jämställdhetsperspektivet för doktorander som har en
anställning vid lärosätet. Policydokumentet för likabehandling av studenter tar upp doktorandernas
utbildningssituation. Fakulteten för lärande och samhälle har enligt självvärderingen påbörjat ett
arbete med att ta fram en likabehandlingsplan, en policy för ärendehantering vid diskriminering och
en modell för aktivt åtgärdsarbete. Ett jämställdhetsperspektiv uppmärksammas vid antagning av
doktorander, i kursutbudet och litteraturen samt vid tillsättning av lärare, handledare, opponenter och
betygsnämnder. Man erbjuder även en högskolegemensam kurs i genusforskning. Det faktum att
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doktorandgruppen domineras av kvinnor ska enligt underlaget uppmärksammas vid kommande
antagningar, men man kommenterar inte att också handledargruppen domineras av kvinnor.
Baserat på självvärderingen konstaterar bedömargruppen att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat
i utbildningens utformning och genomförande.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att det pågår ett arbete med att ta fram en policy för ärendehantering och
en modell för arbetet med åtgärder i fakultetens arbete för likabehandling och
jämställdhetsintegrering. Policyn och modellen beskrivs dock inte närmare. För närvarande arbetar
lärosätet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet enligt det uppdrag som alla lärosäten fått i
regleringsbrevet.
Lärosätet uppvisar i självvärderingen en hög medvetenhet om de frågor som berör
jämställdhetsperspektivet. Förutom att det är få manliga doktorander finns det inte utifrån
självvärderingen skäl att göra någon annan bedömning än att jämställdhetsperspektivet är tillräckligt
beaktat.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Malmö universitet bedrivs inom fakulteten för lärande och
samhälle, och ansvaret för kvalitet och uppföljning delas av sex institutioner. Sett utifrån
självvärderingen verkar lärosätet ha utvecklat robusta system för uppföljning, åtgärder och
återkoppling. Lärosätet har nyligen genomgått en övergripande utvärdering och forskarutbildningen
har granskats och justerats i flera avseenden. Man har uppmärksammat utmaningar för samverkan
vad gäller uppföljning av utbildningens utformning, genomförande och resultat och har därför vidtagit
kvalitetshöjande åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är pedagogikämnets
institutionsgemensamma forskningsplattform RePESE. Handledarnas antal och kompetens svarar
mot utbildningens behov, men rutinerna och policyn för att följa upp och utveckla deras kompetens är
inte tydligt beskrivna. Avhandlingarnas kvalitet och examensmålen säkerställs genom kontinuerlig
uppföljning och granskning i de individuella studieplanerna, genom obligatoriska och övriga
seminarier samt genom deltagande vid nationella och internationella konferenser.
Underlagen visar att utbildningen primärt förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, men det är
oklart hur man förbereder och följer upp andra yrkeskarriärer. Studerande som har antagits till
licentiatforskarskolan har till exempel tjänstgöring hos sin huvudarbetsgivare under utbildningen, men
det framgår inte hur man samverkar för att förbereda för och följa upp en fortsatt yrkeskarriär av
relevans för utbildningen för denna kategori forskarstuderande. Vid intervjuerna framfördes exempel
som visar att kommunerna inte verkar ha en väl utarbetad rutin för att ta emot examinerade
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kommunfinansierade licentiater. Karriärplanering ingår i de utbildningsdelar som följs upp i den
individuella studieplanen. Årliga doktorandenkäter följer upp doktorandernas syn på utbildning och
utbildningsmiljö och 2016 genomfördes en enkätundersökning riktad till disputerade alumner.
Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i formella strukturer och dokument. Den aktuella
situationen med en majoritet kvinnor i doktorandgruppen beskrivs som problematisk, men det framgår
inte vilka åtgärder som planeras för att möta detta. Det framgår inte heller tydligt hur uppföljning och
åtgärder säkrar att utbildningen främjar jämställdhetsperspektivet.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta den matris i den individuella studieplanen som
används för att värdera kopplingen mellan lärandemål, utbildningsmål och examensmål. Matrisen är
ett bra exempel på hur utbildningens kvalitet följs upp och säkras kontinuerligt.
Ett utvecklingsområde är hur man följer upp och hanterar eventuella problem med att flera
doktorander och handledare är aktiva vid andra lärosäten.
Ett annat utvecklingsområde är hur likvärdigheten mellan doktorsstuderande och licentiatstuderande
följs upp och säkerställs.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Avgränsningen av ämnet samt ämnets bredd och djup är välmotiverad och adekvat. Utbildningen har
genomgått organisatoriska förändringar som innebär utmaningar, framför allt med tanke på att
pedagogikämnet inte har en egen institutionell hemvist. Åtgärder har vidtagits för att åstadkomma
större samverkan mellan de sex medverkande institutionerna, bland annat genom bildandet av
forskningsplattformen RePESE, som samlar doktorander och seniora forskare. RePESE gör det
möjligt för doktoranderna att få insyn i och delta i nätverk och forskningsaktiviteter.
När det gäller uppföljning av personalens kompetens och kompetensutveckling finns vissa
utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde i relation till aspektområdet miljö, resurser och område är
den tid som seniora forskare och lektorer har för sin egen forskning. Ett annat utvecklingsområde är
hur man hanterar situationen med att flera doktorander och handledare är verksamma vid andra
lärosäten.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta att doktorander som vill byta handledare dels kan
vända sig till olika nivåer, dels inte behöver motivera sitt önskemål.
Lärosätet har nyligen genomfört genomgripande förändringar, och eftersom mycket är nytt är det till
viss del svårt att bedöma vilka långsiktiga positiva (och eventuellt negativa) konsekvenser
förändringarna kommer att medföra. Sammantaget framstår dock förändringarna, det nya innehållet
och de delvis nya arbetsformerna som välgrundade och välmotiverade. Det sammantagna underlaget
indikerar att forskarutbildningen säkerställer doktorandernas utveckling och progression i relation till
examensmålen.
Ett viktigt utvecklingsområde enligt bedömargruppen är att säkerställa doktorandernas kunskaper
rörande forskningsetiska frågor i vid mening.
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Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta arbetet med att främja doktorandernas
beredskap att publicera sig internationellt. Även det systematiska arbetet med doktorandernas
konferensdeltagande ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Underlaget visar att utbildningen i första hand förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, samtidigt
som den tydliga strävan mot praktiknära forskning ger goda möjligheter att samverka med det
omgivande samhället såväl under utbildningen som i den fortsatta forskningen. Ett viktigt
utvecklingsområde är att bredda doktorandernas karriärval i relation till tidigare erfarenheter, och att
bättre ta vara på de olika erfarenheterna i utbildningen. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att
ytterligare stärka arbetet med att låta doktorandgruppernas olika erfarenheter berika miljön som
helhet. Åtgärder är under utveckling för att säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder
för ett föränderligt arbetsliv. Dock är systematiken inte tillräckligt tydlig, och detta bör därför ses som
ett utvecklingsområde.
Som gott exempel vill bedömargruppen lyfta intentionerna att ge möjligheter till framtida internationell
tjänstgöring.
Doktoranderna har formellt inflytande i olika beslutsprocesser och beredande organ. Doktoranderna
har också inflytande över revideringar av kurser, är med och tar fram nya kurser och kan påverka
innehållet i seminarier.
Det finns tydliga rutiner för eventuella handledarbyten.
De ekonomiska förutsättningarna för att medverka i konferenser och internationella utbyten verkar
skilja sig åt mellan doktorsstuderande och licentiatstuderande. Självvärderingen indikerar också att de
licentiatstuderande inte är en aktiv del av forskningsmiljön på samma sätt som de doktorsstuderande.
Självvärderingen anger att doktorandgruppen vid Malmö universitet som helhet har problem med
stress, och att en central koordinator därför ska anställas för att hantera dessa frågor.
Ett utvecklingsbehov som bedömargruppen ser är att framöver säkerställa det lokala arbetet med den
psykosociala arbetsmiljön. Detta är särskilt viktigt med tanke på att det finns indikationer på stress
bland doktoranderna, och eftersom forskarutbildningen involverar sex olika institutioner med separat
arbetsgivaransvar.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att i större utsträckning involvera licentiatstuderande i
forskningsmiljön.
Fakulteten för lärande och samhälle har enligt självvärderingen påbörjat ett arbete med att ta fram en
likabehandlingsplan, en policy för ärendehantering vid diskriminering och en modell för aktivt
åtgärdsarbete. Ett jämställdhetsperspektiv uppmärksammas vid antagning av doktorander, i
kursutbudet och litteraturen samt vid tillsättning av lärare, handledare, opponenter och
betygsnämnder. Man erbjuder även en högskolegemensam kurs i genusforskning. Lärosätet uppvisar
i självvärderingen en hög medvetenhet om frågor som berör jämställdhetsperspektivet. Förutom att
det är få manliga doktorander finns det inte utifrån självvärderingen skäl att göra någon annan
bedömning än att jämställdhetsperspektivet är tillräckligt integrerat i utbildningen.
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Forskarutbildningen i pedagogik bedrivs inom fakulteten för lärande och samhälle, och ansvaret för
kvalitet och uppföljning delas av sex institutioner. Enligt självvärderingen verkar lärosätet ha utvecklat
robusta system för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Lärosätet har nyligen genomgått en
övergripande utvärdering och forskarutbildningen har granskats och justerats i flera avseenden.
Utifrån granskningens resultat har man bildat den för pedagogikämnet gemensamma
forskningsplattformen RePESE.
Avhandlingarnas kvalitet och examensmålen säkras genom kontinuerlig uppföljning och granskning
av de individuella studieplanerna, av obligatoriska och övriga seminarier samt vid nationella och
internationella konferenser.
Underlaget visar att utbildningen primärt förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, men det är
oklart hur man förbereder och följer upp andra yrkeskarriärer - speciellt för kommunfinansierade
licentiander. Karriärplanering ingår i de utbildningsdelar som följs upp i den individuella studieplanen.
Årliga doktorandenkäter följer upp doktorandernas syn på utbildning och utbildningsmiljö.
Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i formella strukturer och dokument.
Den aktuella situationen med en majoritet kvinnor i doktorandgruppen beskrivs som problematisk,
men det framgår inte vilka åtgärder som planeras för att möta detta.
Som ett gott exempel på kontinuerlig uppföljning och kvalitetsarbete vill bedömargruppen särskilt lyfta
matrisen i den individuella studieplanen, som används för att värdera kopplingarna mellan
lärandemål, utbildningsmål och examensmål.
Ett utvecklingsområde är hur man följer upp och hanterar de eventuella problem som följer av att flera
doktorander och handledare är aktiva vid andra lärosäten.
Ett annat utvecklingsområde är att följa upp och säkerställa likvärdigheten mellan doktorsstuderande
och licentiatstuderande.
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Forskarutbildningsämne
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Mittuniversitetet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4070

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är inte välmotiverad och adekvat.
Den allmänna studieplanen innehåller ingen definition av forskarutbildningsämnet, men i
självvärderingen definieras pedagogikämnets huvudsakliga uppgift som att beskriva, förstå och
förklara fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext. I övriga granskade
dokument kommer det fram att forskarutbildningsämnet har en nära koppling till pedagogisk praktik i
skolan, som innefattar studier av olika aspekter av skola och undervisning på olika nivåer och med
olika fokus. Även studier av påverkansprocesser i andra sammanhang ingår, till exempel
organisatoriskt och informellt lärande. Denna utvidgning - utöver att beskriva, förstå och förklara visar att det finns en bredd som avspeglas i de tre forskningsinriktningarna styrning, utvärdering,
normalisering (SUN), undervisning, lärande och ledarskap (ULL) och kommunikation och kultur i
särskilda sammanhang (KKSS). Det går däremot inte att förstå ämnets avgränsning vid lärosätet
utifrån det underlag bedömargruppen haft tillgång till, eftersom beskrivningarna skiljer sig åt i de olika
texterna.
Genom att studera doktorandernas individuella studieplaner framkommer en bild av
pedagogikämnets avgränsning som till viss del avviker från den avgränsning som finns i
självvärderingen. Även om det också finns inslag av andra inriktningar finns det en tydlig inriktning
mot praktiknära forskning med relevans för verksamhet i skola. De olika beskrivningarna av
forskarutbildningsämnets avgränsningar är till viss del motstridiga, vilket bedömargruppen anser kan
vara problematiskt för doktorandernas förståelse för sitt eget arbete i relation till
forskarutbildningsämnet pedagogik och pedagogik som forskningsområde (det vill säga bredden).
Det finns totalt 13 doktorander, varav 12 är aktiva. De projekt som doktoranderna genomför tycks gå
utöver att beskriva och tolka, till att vara utvecklande och med syfte att även förändra den
pedagogiska praktiken. Enligt de individuella studieplanerna genomför doktoranderna forskning med
nära koppling till skolor och lärares beprövade erfarenhet. I självvärderingen blir dock denna inriktning
näst intill osynlig. Bedömargruppen ser därför ämnets avgränsning och definition som problematisk
för miljön, eftersom det ur underlaget inte går att tydligt utläsa på vilket sätt ämnet har avgränsats. Av
denna anledning användes intervjuerna som kompletterande underlag, men svårigheten att bedöma
avgränsningen kvarstår.
Bedömargruppen ser det som angeläget att definiera och ange ämnets avgränsning i den allmänna
studieplanen, så att den inkluderar hela bredden av den forskning som bedrivs. Sambandet mellan
avgränsningen och de kurser som erbjuds skulle därmed tydliggöras. Den allmänna studieplanen
preciserar de obligatoriska kurserna, exempelvis fenomenografi, kulturhistoriskt perspektiv och
maktteorier. Den tydliga profil som finns i metodkurserna, och som bedömargruppen ser som en
styrka när det gäller kopplingen till beprövad erfarenhet, skulle med fördel kunna skrivas fram ännu
tydligare. I underlaget framstår det också som att forskare genomför forskningsprojekt tillsammans
med verksamma lärare. Detta ser bedömargruppen som förtjänstfullt och värt att lyfta fram, eftersom
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det kan bidra till att generera forskningsfrågor från den verksamhet där forskningen bedrivs.
Resultaten bygger då på beprövad erfarenhet, och kan bidra till att den beforskade verksamheten
utvecklas.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Inom handledarkollegiet i pedagogik finns enligt självvärderingen sju professorer, tre docenter och två
lektorer. Fyra av professorerna är anställda vid lärosätet på heltid, och tre är gästprofessorer med en
anställningsgrad mellan 5 och 20 procent. Dessutom finns ytterligare två professorer i andra
ämnesområden (naturvetenskapernas didaktik respektive kvalitetsteknik) samt ytterligare två
docenter i pedagogik. Den sammantagna kompetensen är adekvat och står i god proportion till de
kurser och avhandlingsprojekt som doktoranderna genomför. Handledarna får 5 procent av
årsarbetstiden för handledning av de doktorander som finansieras med fakultetsmedel, vilket
motsvarar 85 timmar.
Enligt publikationsförteckningen verkar gruppen publicera sig flitigt såväl nationellt som internationellt.
Till exempel är handledarna aktiva i att presentera papers vid internationella konferenser, vilket tyder
på en aktiv forskarmiljö vid lärosätet. Eventuellt finns det behov av att noggrannare studera
publiceringsstrategier i val av tidskrifter att publicera sig i, i syfte att ge doktoranderna en inblick i
skillnaden mellan olika tidskrifters nivå och vetenskapliga kvalitet. Vid intervjuerna framkommer att
handledarna erhåller externa forskningsmedel och driver forskningsprojekt tillsammans med forskare
och doktorander vid andra lärosäten. Utöver deltagande i seminarier, forskarkonferenser och
publicering i olika tidskrifter lyfts även den nationella föreningen Swedish Educational Research
Association (SWERA) fram som en del av kompetensutvecklingen. Vid de årliga sammankomsterna
diskuterar man aktuella frågeställningar för forskarutbildningsämnet pedagogik.
Med tanke på att det endast finns fyra professorer och två docenter i pedagogik anställda vid
lärosätet är kompetensförsörjningen viktig för att säkerställa doktorandernas handledning i framtiden.
Detta är särskilt viktigt eftersom man anger att två av professorerna närmar sig pensionsåldern. Det
finns exempel på doktorander som handleds enbart av gästprofessorer, eller av en gästprofessor och
en handledare i något annat ämnesområde. Det finns rutiner för att utse och byta handledare, och
självvärderingen anger att man så långt det är möjligt försöker tillgodose doktorandernas önskemål
vad gäller handledare. Vid intervjuerna framkom dock att huvudhandledaren utses av lärosätet vid
antagning, medan doktoranderna kan påverka valet av biträdande handledare. Självvärderingen
beskriver att handledarbyten ska ske på doktorandens initiativ och att doktoranden då inte behöver
ange skäl för bytet.
Deltagande i forum som kan bidra till en lärosätesgemensam förståelse för hur forskningsfältet
definieras utifrån ett internationellt perspektiv och hur det avspeglas i ämnets avgränsning vid
lärosätet beskrivs inte i självvärderingen, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Denna bild förstärktes under intervjuerna. Fördelningen av handledaruppdragen utifrån antalet
doktorander per handledare är något ojämn, vilket bedömargruppen ser som ett annat
utvecklingsområde. Bedömargruppen ser det som positivt att handledarkollegiet har regelbundna och
täta möten kring handledning och forskarutbildning, och det är även positivt att det ingår en
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doktorandrepresentant i gruppen. Sammantaget anser bedömargruppen att doktoranderna har en
kompetent och adekvat lärargrupp inom ramen för forskarutbildningen. Samtliga i handledargruppen
uppges dessutom ha genomgått lärosätets forskarhandledarutbildning.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Lärosätet har en övergripande plan för att säkerställa att det finns kompetens vid de olika
vetenskapsområdena. Dessutom har varje avdelning sin egen kompetensförsörjningsplan. Rutiner för
kontinuerlig uppföljning finns både centralt och lokalt via lärosätets respektive avdelningens
kompetensförsörjningsplan. Handledarkollegiet, där såväl avdelningschefen som en
doktorandrepresentant ingår, säkerställer att kontinuerlig uppföljning sker och att resultatet
återkopplas till berörda personer. Kollegiet möts varje månad. Självvärderingen visar att identifierade
utvecklingsområden fortlöpande blir föremål för åtgärder som utvecklar personalen och
verksamheten.
Flera av de utvecklingsområden och åtgärder som beskrivs har sitt ursprung i en större
lärosätesövergripande utvärdering, "Assessment of research and Co-production", som genomfördes
2013. Exempel på åtgärder vad gäller kompetensförsörjningen är att ledningen och seniora forskare
stöttar och uppmuntrar lektorer att lägga upp en kompetensutvecklingsplan för sin vetenskapliga
utveckling i relation till forskarutbildningen. Ett annat exempel är det utvecklingsprojekt man har drivit
för att nydisputerade ska utveckla färdighet i att skriva projektansökningar, vilket också resulterade i
att några projektansökningar beviljades medel. Detta projekt är ett gott exempel på
kompetensutvecklingsinsatser som har möjlighet att adressera flera av de utvecklingsområden man
har identifierat.
Handledarresurserna är i dagsläget goda. Insatser som stöttar docent- och professorsmeritering är
dock viktiga för att det även i ett längre perspektiv ska finnas god tillgång till möjliga huvudhandledare
och biträdande handledare med kompetens som passar de tre forskningsinriktningarna och
avhandlingsarbetenas inriktningar. Det är också viktigt med insatser för att skola in nya möjliga
handledare från de tre forskningsinriktningarna i handledarrollen och forskarutbildningen. I annat fall
riskerar doktorandernas projekt att i alltför stor utsträckning bli kopplade till handledarnas egna
forskningsintressen. Detta är något lärosätet visar insikt i och man genomför nu insatser för att fler
ska genomgå handledarutbildning och slussas in i kollegiet.
Man beskriver inte på institutionsnivå vilken form av kurser det finns för att kompetensutveckla
personalen, till exempel högskolepedagogiska kurser, handledarfortbildning, meriteringsstöd och så
vidare. Därför är det svårt att avgöra hur systematiskt det lokala arbetet är. Det framkom inte heller
under intervjuerna hur detta sker, eftersom de hänvisade till det lärosätesgemensamma utbudet.
Detta gäller även uppföljningen, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
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förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Forskarutbildningsmiljön utgår från de tre tidigare nämnda forskningsinriktningarna styrning,
utvärdering, normalisering (SUN), undervisning, lärande och ledarskap (ULL) samt kommunikation
och kultur i särskilda sammanhang (KKSS). Enligt självvärderingen gör denna organisering det möjligt
för doktoranderna att identifiera en hemvist för sin forskning och där träffa och diskutera med kollegor
som ingår i samma inriktning. Forskningsinriktningarna planerar sina aktiviteter så att de inte
kolliderar med varandra, och både doktorander och annan personal kan därmed ta del av även de
andra inriktningarnas aktiviteter.
Forskarutbildningsmiljöns sammanhållande del är främst de gemensamma bedömningsseminarierna
vid 20 procent, 50 procent och 90 procent av utbildningstiden. Även handledarkollegiet bidrar till att
hålla samman forskarutbildningsmiljön. Utifrån de skriftliga underlagen, kompletterade med intervjuer,
framstår dock forskarutbildningsmiljön enligt bedömargruppen som något spretig. Som tidigare
nämnts kopplas doktoranderna till sina handledare i samband med antagning.
Forskarutbildningsmiljön framträder till viss del som ett projekt mellan handledare och doktorander,
snarare än som en del i ett större sammanhang. De tre inriktningarnas miljöer tycktes vid
intervjutillfället ännu inte ha utvecklats på ett sätt som innebär att forskarna arbetar mer gemensamt i
dessa. Enligt intervjuerna har doktoranderna inte några övriga gemensamma seminarier än de tre
som nämns ovan. Det högre seminariet har varit vilande sedan april 2016. En av orsakerna som lyfts
fram är att det inte har funnits några seniora forskare som kan delta. Att utveckla aktiva gemensamma
seminariemiljöer för doktoranderna ser bedömargruppen därmed som ett utvecklingsområde.
Självvärderingen visar dock med tydlighet att det finns ett pågående och medvetet utvecklingsarbete
för att utveckla de tre forskningsinriktningarna, så att de tillsammans kan forma
forskarutbildningsmiljön och utgöra dess kritiska massa.
Ett nära samarbete med Umeå universitet bidrar till att forskarutbildningsmiljön ger goda
utbildningsmässiga förutsättningar. Samarbetet sker till exempel när det gäller kursutbud,
obligatoriska kursmoment, policy, seminarier och granskning av doktorandernas arbete. Man har
även infört gemensamma doktorandträffar och resebidrag till doktoranderna för att underlätta
samverkan.
Handledarkollegiet har månatliga möten för att diskutera olika frågor om forskarutbildningen,
handledningen och doktoranderna. Handledarkollegiets sammansättning visar en jämn fördelning
mellan män och kvinnor, men det finns en ambition att öka andelen kvinnliga professorer för att bättre
avspegla doktorandgruppens sammansättning (där kvinnorna är i klar majoritet). Vad gäller ålder är
två av de fyra professorerna 63 år eller äldre. För att stödja meritering genomförs som tidigare nämnts
strategisk kompetensutveckling för docenter och lektorer på avdelningen. Man utvecklar också
forskningsverksamheten för att attrahera externa sökande vid framtida utlysningar.
Det finns upparbetade nätverkssamarbeten mellan främst andra svenska forskare och lärosäten, men
även internationella sådana inom till exempel specialpedagogik. Underlaget beskriver också att
forskare genomför forskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare i skolan. Bedömargruppen
ser detta som förtjänstfullt och värt att lyfta fram, eftersom det bidrar till att generera forskningsfrågor
från den verksamhet där forskningen bedrivs - exempelvis genom doktorander som haft eller
fortfarande har anställning som lärare. Detta gör att resultaten kan bidra till att utveckla såväl
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verksamheter utanför akademin som forskarutbildningsmiljön. Samverkan med det omgivande
samhället sker även genom utvärderingsuppdrag eller medverkan i aktiviteter som kommuner och
andra myndigheter eller organisationer organiserar.
Doktorandgruppen består av tio kvinnor och tre män i åldern 36-56 år. För en av doktoranderna är
aktivitetsnivån 0 procent, men övriga har en aktivitetsnivå på minst 50 procent. Eftersom några
doktorander bor på annan ort är det positivt ur ett doktorandperspektiv att det finns en flexibel hållning
till var doktoranderna förlägger sin arbetstid, samtidigt som doktoranderna förväntas vara på plats och
delta i till exempel seminarier och möten. Antalet doktorander förklaras med att det har funnits
speciella fakultetsmedel för lärarutbildningen som har genererat doktorandanställningar. Detta har
bidragit till en sådan omfattning att det har skapats en forskarutbildningsmiljö i ämnet.
Forskarutbildningsämnena har dessutom tilldelats två doktorander med reguljära fakultetsanslag.
De individuella studieplanerna visar att doktoranderna i förhållandevis stor omfattning deltar med
egna presentationer vid olika konferenser, vilket bedömargruppen anser vara mycket positivt. Det
framgår att doktoranderna får ekonomiskt stöd för att finansiera sådan verksamhet. Doktoranderna
uppmanas att delta i internationella konferenser, men det framgår inte av den allmänna studieplanen
eller i de individuella studieplanerna om deltagandet är ett krav eller en möjlighet. Vid intervjuerna
framstod det som om deltagandet ses som en självklarhet och möjlighet, men det angavs inga rutiner
för att följa upp att varje enskild doktorand verkligen deltar i internationella konferenser. En del av de
individuella studieplaner som bedömargruppen har granskat rapporterar internationell
konferensmedverkan, men inte alla.
Enligt självvärderingen har man infört informella doktorandseminarier med ambitionen att skapa
självständiga doktorander. Bedömargruppen ser en risk med att enbart förlita sig på doktorandernas
initiativ under forskarutbildningen, eftersom de ännu inte är förtrogna med forskningsarbete och
akademiska samtal på hög nivå. Denna uppfattning förstärktes vid intervjuerna, eftersom det framkom
att de informella doktorandseminarierna har upphört.
Självvärderingen lyfter problematiken med risken för utarmning av miljön i form av ett minskat antal
doktorander och ett minskat antal handledare. Om man ska kunna upprätthålla antalet doktorander
anger lärosätet att det är angeläget att öka andelen externa medel för att finansiera doktoranderna.
Det är också viktigt att utveckla samarbetet med kommuner för att kunna finansiera avtalsdoktorander
när de internt finansierade doktoranderna inom lärarutbildningen har examinerats. För att ge goda
förutsättningar att skriva konkurrenskraftiga ansökningar har man inlett en medveten strategi för att
generera externa forskningsmedel. Bedömargruppen instämmer i denna bedömning.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Av underlaget framgår tydligt hur lärosätet arbetar med systematisk uppföljning och åtgärder på en
övergripande och generell nivå. Det framgår också att det finns en systematisk uppföljning av
doktorandernas progression. Däremot framgår det inte på vilket sätt forskarutbildningsmiljön i ämnet
pedagogik som sådan följs upp systematiskt för att säkerställa hög kvalitet. Man beskriver inte hur till
exempel kvaliteten i kurser, handledning, seminarier och doktorandernas möjlighet till övriga
utbildningsinslag följs upp systematiskt, eller hur detta arbete är organiserat. Inte heller intervjuerna
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klargjorde detta. Bedömargruppen ser därför den systematiska uppföljningen av
forskarutbildningsmiljön som ett utvecklingsområde.
Självvärderingen beskriver organisation och rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling av
doktorandernas utveckling. Doktorandernas avhandlingsarbeten kvalitetssäkras och följs systematiskt
upp av forskarutbildningsmiljön genom handledarkollegiet. Det framgår även att identifierade
utvecklingsområden blir föremål för åtgärder på ett medvetet sätt. Ett ur doktorandperspektiv
synnerligen viktigt utvecklingsarbete som har genomförts är att man har implementerat en kollegialt
grundad granskning av uppnådda avhandlingspoäng. Man redogör även för mycket goda idéer för att
åtgärda identifierade utvecklingsområden, men åtgärderna har inte verkställts ännu. En sådan idé är
att utveckla seminarieserier om vetenskapligt skrivande med fokus på olika delar i en akademisk text,
och träning i muntliga presentationer. Detta är ett mycket gott exempel på åtgärder som på ett positivt
sätt skulle kunna bidra till doktorandernas stöd och utveckling. Detsamma gäller den planerade
seminarieserien kring kritiskt tänkande.
Utifrån den övergripande systematiska uppföljningen, samt handledarkollegiets arbete och uppföljning
av doktorandernas progression, anser bedömargruppen att lärosätet genom genomförda, planerade
och möjliga åtgärder ger goda förutsättningar för utveckling och uppföljning av såväl
forskarutbildningsmiljön som doktorandernas progression.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Även om bedömargruppen finner aspektområdet tillfredsställande finns det områden i behov av
utveckling. Främst är det beskrivningen och avgränsningen av forskarutbildningsämnet som behöver
ses över och fördjupas för att återspegla den verksamhet som bedrivs vid lärosätet.
Handledarresurserna är goda och det pågår arbete för att säkerställa fortsatt tillgång på handledare
eftersom flera av de nu aktiva handledarna går i pension inom en snar framtid. Som goda exempel vill
bedömargruppen särskilt lyfta fram handledarkollegiets verksamhet med frekventa möten och
doktorandrepresentation, samt kollegiets täta uppföljning av varje doktorands situation och
progression. Ett område som enligt bedömargruppen behöver utvecklas är doktorandernas
möjligheter att påverka valet av huvudhandledare.
Forskarutbildningsmiljön behöver samordnas ytterligare i enlighet med de förslag som förs fram i
självvärderingen, så att de tre forskningsgrupperna får ett gemensamt fokus. Doktoranderna har
möjlighet att ingå i olika sammanhang och vidga sina nätverk bland annat genom
konferensdeltagande och det utvecklade samarbetet med Umeå universitet. Dock anser
bedömargruppen att ett utvecklingsområde är att anordna regelbundna seminarier för doktorander
och forskare vid lärosätet. Bedömargruppen ser utvecklingsmöjligheter i hur forskarutbildningen följs
upp, utöver den befintliga systematiska uppföljningen av doktorandernas progression.
Självvärderingen visar tydligt att det finns ett pågående och medvetet utvecklingsarbete för att
utveckla de tre forskningsinriktningarna som tillsammans ska forma forskarutbildningsmiljön och göra
den tillräckligt stor och livaktig. Bedömargruppen ser utvecklingsmöjligheter i hur forskarutbildningen
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följs upp, utöver den befintliga systematiska uppföljningen av doktorandernas individuella
progression.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Det nära samarbetet med Umeå universitet avseende kurser gör så att lärosätena gemensamt
säkerställer måluppfyllelsen. Kunskaper och förståelse säkerställs genom de obligatoriska kurserna,
genom doktorandernas författande av konferenspapers, genom progressionen i avhandlingsarbetet
och genom handledningen. De tre obligatoriska kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng vardera.
Kursernas omfattning, innehåll och inriktning ger både bred kunskap i vetenskaplig metod och
utvecklar kunskap och förståelse för pedagogik som forskningsområde. Samtliga obligatoriska
metodkurser riktas mot den pedagogiska praktiken. Exempel på sådana kurser är kvantitativ metod i
studier av pedagogiska praktiker, design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker samt
kvalitativ metod i pedagogiska praktiker. Det finns en bedömningsmatris som preciserar
examensmålen, men examensmålen är inte omarbetade till specifika lärandemål för kursen.
Självvärderingen anger att "det förekommer att bedömning och betygssättning sker i förhållande till
kriterier för måluppfyllelse". Eftersom forskarutbildningen genom sin utformning, genomförande och
examination ska säkerställa att målen för utbildningen uppfylls blir det oklart varför inte alla delar av
utbildningen sker i förhållande till måluppfyllelse av examensmålen.
Den allmänna studieplanen anger att avhandlingsarbetet ska motsvara 150 högskolepoäng och att
kurserna ska motsvara 90 högskolepoäng. Av dessa 90 högskolepoäng är 37,5 obligatoriska. För
närvarande är det handledaren som beslutar om revidering av det avhandlingsarbete som har
presenterats vid 20-, 50- och 90-procentsseminarierna. Bedömargruppen anser att detta innebär ett
alltför starkt beroendeförhållande mellan doktorander och handledare, och ser positivt på den
utveckling som sker mot en kollegial bedömargrupp. En utomstående läsgrupp eller examinatorer
som kan bedöma om doktoranden uppnått målen skulle också kunna vara ett utvecklingsområde.
Inom ramen för de tre forskningsinriktningarna ska det enligt självvärderingen finnas specifika
aktiviteter som är mer tematiska och som erbjuder doktoranderna miljöer för att utvecklas inom sina
specifika områden för att uppnå djup i utbildningen. Vid intervjuerna framkom det dock att dessa ännu
inte har realiserats. Som nämnts under aspekten forskarutbildningsmiljö anser bedömargruppen att
miljön framstår som något spretig, att de tre forskarutbildningsmiljöerna ännu inte tycks ha utvecklats
så att forskarna arbetar mer gemensamt i dessa och att doktoranderna inte har några gemensamma
seminarier utöver de tre gemensamma bedömningsseminarierna. Det finns därför en viss otydlighet
om hur doktoranderna utvecklar kunskap och förståelse avseende forskarutbildningens bredd, det vill
säga att doktoranderna får en insikt i ämnets bredd för att självständigt kunna avgöra vilka teoretiska
perspektiv respektive metoder som är adekvata i relation till studieobjektet. Bedömargruppen ser det
som angeläget att erbjuda högre seminarier för att möjliggöra att doktoranderna möter både bredd
och djup inom forskarutbildningsämnet.
Doktoranderna kan inom ramen för de valbara kurserna (totalt 52,5 högskolepoäng) välja att läsa
kurser vid andra lärosäten. Detta ger doktoranderna möjlighet att påverka sin utbildning och sätta
samman kurser som är lämpliga för avhandlingarnas inriktningar och doktorandernas behov i relation
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till examensmålen. Doktoranderna får tillfälle att delta i vetenskapliga dialoger och lärandetillfällen
genom att de dels knyts till en av de tre forskningsgrupperna, dels deltar i de två andra
forskningsgruppernas seminarieverksamhet. Detta både fördjupar och breddar kunskaper och
förmågor. Täta uppföljningar i handledarkollegiet och den kollegiala samverkan är ett positivt exempel
på hur doktorandernas progression kan följas och stöttas. Det är också ett sätt att komplettera det
stöd och den kvalitetssäkring som handledningen och avhandlingsseminarierna utgör.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling men återkoppling
sker inte till relevanta intressenter.
Handledarkollegiets månatliga uppföljningar av varje enskild doktorands progression ger en tydlig
systematik i hur doktorandernas utveckling följs upp. Uppföljningen sker kollegialt, vilket innebär att
det inte är den enskilda handledaren som granskar arbetet. Den kollegiala uppföljningen samt
återkopplingen kombineras med individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån
doktorandernas behov, vilket bedömargruppen anser vara positivt. Detta arbete ger doktoranderna
goda förutsättningar att fullfölja utbildningen inom tidsramarna. Här fyller även handledningssamtalen
och arbetet med den individuella studieplanen en viktig funktion. En möjlig utveckling skulle kunna
vara att se över den individuella studieplanens utformning. Utöver planerade kurser och liknande
innehåller inte planen någon egentlig beskrivning av behov kopplade till progression och mål, och den
beskriver därför inte heller vilka planerade eller genomförda åtgärder som skulle kunna tillgodose
behoven. Ett möjligt utvecklingsområde kan därför vara att utforma den individuella studieplanen så
att den på ett tydligare sätt både tjänar som dokumentation och utgör ett pedagogiskt redskap i
handledarsamtalen.
Uppföljningen av doktorandernas progression beskrivs på en övergripande nivå ske vid
kursexaminationerna, under avhandlingsseminarier, i dialog med doktoranden samt när de
individuella studieplanerna följs upp vid handledarkollegiets möten. Hur kursernas utformning,
genomförande och examinationer svarar mot målen är otydligt och behöver utvecklas.
Självvärderingen beskriver inte kursernas lärandemål, och därigenom inte heller hur lärandemålen
examineras och relateras till examensmålen. Detta innebär att bedömargruppen enbart har
kursrubrikernas innehåll att förhålla sig till, vilket gör det svårt att avgöra på vilket sätt kurserna bidrar
till måluppfyllelse. Man anger att det finns en noggrannhet i hur doktoranderna examineras, men det
finns inga konkreta exempel på hur examensmål, specifika lärandemål, aktiviteter och examination
hänger samman.
Det är främst doktorandernas individuella arbete som följs upp systematiskt. Det är otydligt på vilket
sätt utbildningen som sådan följs upp och revideras, och vem som är ansvarig för själva utbildningens
systematiska uppföljning. Självvärderingen anger att det är den uppföljning som sker genom
handledarkollegiets arbete och genom en kollegial bedömning av uppnådda avhandlingspoäng och
seminarieverksamhet som ligger till grund för hur forskarutbildningen revideras. Några konkreta
exempel eller åtgärder anges dock inte. Av bedömningsunderlagen går det inte att bedöma hur
återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Trots ovan nämna svagheter bedöms den systematiska uppföljningen av kunskapsformen kunskap
och förståelse som tillfredsställande tack vare handledarkollegiets systematiska arbete och de
individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser som genomförs.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Förmåga och färdighet att tillämpa kunskaper och förståelse genom att kunna planera, genomföra
och kommunicera forskning i olika sammanhang utvecklas genom avhandlingsarbetet, genom
avhandlingsarbetets obligatoriska avstämningsseminarier och genom arbete kopplat till
konferensdeltagande i dialog med verksamheter utanför akademin. Lärosätet anger inte på vilket sätt
kurserna bidrar till utveckling av färdighet och förmåga och hur dessa aspekter examineras, vilket är
ett utvecklingsområde.
De planerade seminarieserierna kring författande av vetenskapliga texter och kritisk granskning
kommer, om de genomförs enligt beskrivningen, att kunna bidra till doktorandernas möjligheter till
lärande och utveckling avseende kunskapsformen färdighet och förmåga. De nyligen inrättade
forskningsinriktningsgruppernas aktivitet- och seminarieverksamhet bör också kunna ge goda
möjligheter att tillsammans med andra forskare diskutera och granska texter och idéer.
Självvärderingen visar även exempel på arrangemang som bidrar till att doktoranderna kan stöttas i
sin progression, såsom samförfattande av artiklar och genom att öva presentationer i den egna miljön
inför konferenspresentationer.
När det gäller förfarandet kring samförfattande bidrar den allmänna studieplanens principer om
doktorandens eget bidrag till att synliggöra doktorandens progression. Tillämpandet av dessa
principer är ur ett doktorandperspektiv viktiga för att värna om doktorandernas situation och för att
motverka att problematiska situationer uppstår. Principerna gör det tydligt vad medförfattarskap
innebär. Konferensdeltagandet är betydelsefullt och sker frekvent, även om det inte framkommer om
internationell konferensmedverkan är obligatorisk eller inte. Vad gäller motsvarande kopplat till det
omgivande samhället framgår det inte heller om sådana kontakter är något som alla doktorander har
möjlighet till.
Självvärderingen anger att doktorandernas färdighet och förmåga säkerställs genom seminarier (20-,
50- och 90-procentsseminarier), där avhandlingsarbetet granskas av externa diskutanter. För att
utveckla doktorandernas färdighet och förmåga att presentera sina forskningsresultat nationellt och
internationellt arrangerar man generalrepetitioner. I gemensamt författade arbeten ska doktoranderna
i avhandlingens kappa tydligt ange vilka delar som är egna och andras. Handledarkollegiet har enats
om att använda en matris för att beräkna avhandlingspoäng. De individuella studieplanerna anger
därmed hur många poäng doktoranderna har uppnått i sitt avhandlingsarbete. Till exempel ger 20-
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procentsseminariet 7,5 högskolepoäng, medan artiklar ger 18 högskolepoäng vardera. Matrisen gör
det lättare att planera avhandlingsarbetet och ger doktoranderna överblick över vad som har
genomförts och hur mycket arbete som återstår.
Både vad gäller arbetslivsanknytning och möjligheter för doktoranderna att visa förmåga att
presentera och diskutera forskningsresultat med samhället utanför akademin är det enligt
bedömargruppen viktigt att uppmärksamma även sådant som presentationer i populärvetenskapliga
sammanhang och dialog med praktiker och företrädare i verksamheterna. Ett exempel på hur ett
samhällsperspektiv (skolsektorn) lyfts fram i de obligatoriska forskarutbildningskurserna förtjänar att
framhållas som ett kreativt och fruktbart arbetssätt och ett positivt exempel. När det gäller
doktorandernas bidrag till samhällets utveckling och till att stödja andras lärande nämner
självvärderingen avdelningstjänstgöringen som ett exempel. Andra exempel på aktiviteter som tränar
detta är medverkan i nätverket Regionalt utvecklingsnätverk samt olika insatser via
Specialpedagogiska skolmyndigheten och rektorsprogrammet, där doktoranderna möter skolledare
och förskolechefer.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling men återkoppling sker inte till relevanta
intressenter.
Doktorandernas måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga följs upp i sin helhet
genom kurser, avhandlingsarbete och seminarier. Handledarkollegiets månatliga uppföljningar av
varje enskild doktorands progression visar en tydlig systematik för att följa upp doktorandernas
utveckling. Denna uppföljning sker kollegialt, vilket innebär att det inte är den enskilda handledaren
som granskar arbetet. Den kollegiala uppföljningen, inklusive återkoppling och åtgärder, kombineras
med individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov. Detta
anser bedömargruppen vara positivt. Arbetet ger doktoranderna goda förutsättningar att fullfölja
utbildningen inom tidsramarna. Även handledningssamtalen och arbetet med den individuella
studieplanen fyller en viktig funktion för tidsaspekten. En möjlig utveckling skulle kunna vara att se
över utformningen av den individuella studieplanen. Planen innehåller inte någon egentlig beskrivning
av behov utöver planerade kurser och liknande kopplade till progression och mål, och därigenom inte
heller vilka planerade eller genomförda åtgärder som skulle kunna tillgodose behoven.
Det är främst doktorandernas arbete som följs upp systematiskt. Det är otydligt på vilket sätt
utbildningen som sådan följs upp och revideras, samt vem som är ansvarig för själva utbildningens
systematiska uppföljning. Självvärderingen anger att det är den uppföljning som sker genom
handledarkollegiets arbete och genom den kollegiala bedömningen av uppnådda avhandlingspoäng
och seminarieverksamhet som ligger till grund för hur forskarutbildningen kan revideras. Några
konkreta exempel eller åtgärder anges dock inte. Av bedömningsunderlagen går det inte att bedöma
hur återkoppling sker till relevanta intressenter.
Trots ovan nämna svagheter bedöms den systematiska uppföljningen av kunskapsformen färdighet
och förmåga som tillfredsställande tack vare handledarkollegiets arbete och de individuellt anpassade
åtgärder och stöttande insatser som genomförs.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
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Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
För aspekten värderingsförmåga och förhållningssätt ger lärosätet en fyllig och utvecklad beskrivning
av hur doktoranderna utvecklar sin förmåga att identifiera ett kunskapsområde, ett kunskapsobjekt
och slutligen ett studieobjekt. Därefter relaterar doktoranderna detta till den kunskap och förståelse
som har utvecklats i andra delar av utbildningen, samt till validitet och reliabilitet. Doktoranderna
reflekterar också över forskarens roll i förhållande till det som beforskas. De etiska inslagen i
utbildningen lyfts fram genom den fakultetsgemensamma, valbara kursen "Ethics in social science 7,5
Credits", och genom lärosätets forskningsetiska kommitté. Det etiska perspektivet lyfts även i
seminarierna, där progressionen av doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt sätts på
prov genom extern granskning. Vissa möten och inslag delegeras till doktorander för att ge dem
ytterligare möjlighet att utveckla sin självständighet. Lärosätet erbjuder kurser i forskningsetik och
detta anges även ingå i obligatoriska kurser. Förmågan att på ett medvetet sätt reflektera kring sina
val och därigenom visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet aktualiseras
fortlöpande genom de diskussioner som förs under handledningen och utbildningen. Självvärderingen
visar tydliga exempel på hur man synliggör progression i värderingsförmåga. Under de månatliga
handledarkollegierna reflekterar handledarna över sina respektive doktoranders måluppfyllelse, och
genom 20-, 50- och 90-procents avhandlingsseminarierna. Formerna för hur detta sker och följs upp
motsvarar formerna för övriga förmågor och kunskaper, och har samma styrkor och
utvecklingsområden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling men återkoppling sker inte till relevanta
intressenter.
Doktorandernas måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt följs upp i
sin helhet genom kurser, avhandlingsarbete och seminarier. Handledarkollegiets månatliga
uppföljningar av varje enskild doktorands progression visar en tydlig systematik för att följa upp
doktorandernas utveckling. Denna uppföljning sker kollegialt, vilket innebär att det inte är den
enskilda handledaren som granskar arbetet. Den kollegiala uppföljningen, inklusive återkoppling och
åtgärder, kombineras med individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån
doktorandernas behov. Detta anser bedömargruppen vara positivt. Arbetet ger doktoranderna goda
förutsättningar att fullfölja utbildningen inom tidsramarna. Även handledningssamtalen och arbetet
med den individuella studieplanen fyller en viktig funktion för tidsaspekten. En möjlig utveckling skulle
kunna vara att se över utformningen av den individuella studieplanen. Planen innehåller inte någon
egentlig beskrivning av behov utöver planerade kurser och liknande kopplade till progression och mål,
och därigenom inte heller vilka planerade eller genomförda åtgärder som skulle kunna tillgodose
behoven. Ett möjligt utvecklingsområde kan därför vara att utforma den individuella studieplanen så
att den på ett tydligare sätt kan tjäna både som dokumentation och som ett pedagogiskt redskap i
handledarsamtalen.
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Det är främst doktorandernas arbete som följs upp systematiskt. Det är otydligt på vilket sätt
utbildningen som sådan följs upp och revideras, samt vem som är ansvarig för själva utbildningens
systematiska uppföljning. Självvärderingen anger att det är den uppföljning som sker genom
handledarkollegiets arbete och genom den kollegiala bedömningen av uppnådda avhandlingspoäng
och seminarieverksamhet som ligger till grund för hur forskarutbildningen kan revideras. Några
konkreta exempel eller åtgärder anges dock inte. Av bedömningsunderlagen går det inte att bedöma
hur återkoppling sker till relevanta intressenter.
Trots ovan nämna svagheter bedöms den systematiska uppföljningen som tillfredsställande tack vare
handledarkollegiets arbete och de individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser som
genomförs.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att kvaliteten inom aspektområdet utformning, genomförande och resultat
överlag bedöms som god, men med utvecklingsmöjligheter.
Upplägget med de obligatoriska kurserna, möjligheterna till fördjupning genom valbara kurser både i
och utanför det egna lärosätet samt möjligheten till kontinuerligt deltagande i olika
forskningsinriktningars aktiviteter är en god grund för att utveckla såväl bred och fördjupad kunskap
som successivt ökad färdighet och värderingsförmåga. Detta framgår främst av doktorandernas
individuella studieplaner. En styrka och ett gott exempel är att uppföljning, återkoppling och åtgärder
sker frekvent och i kollegial samverkan vid de månatliga handledarkollegierna. Det är också positivt
att man sätter in individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov.
Arbetet med att tydliggöra förväntningarna vad gäller progression i avhandlingsseminarierna (20, 50
och 90 procent), genom att kräva att doktoranderna ska förhålla sig till aktuella "presstopp"’, är också
positivt. Det finns dock utvecklingsområden när det gäller att synliggöra målen och utveckla arbetet
med de individuella studieplanerna för att göra dem till ett ännu mer verkningsfullt pedagogiskt
redskap.
När det gäller systematisk uppföljning av kunskap och förståelse finns en viss otydlighet i huruvida
doktorandernas utveckling avseende bredd examineras och utvecklas, det vill säga att doktoranderna
får en insikt i ämnets bredd och djup för att självständigt kunna avgöra vilka teoretiska perspektiv
respektive metoder som är adekvata i relation till studieobjektet. Bedömargruppen ser det som
angeläget att erbjuda högre seminarier för att möjliggöra att doktoranderna möter både bredd och
djup inom forskarutbildningsämnet. Avseende avhandlingsarbetet, i relation utveckling av
doktorandernas förhållningssätt och värderingsförmåga, finns goda exempel på hur utbildningen
systematiskt följs upp och anpassas för att doktoranden ska uppnå målen i form av de månatliga
handledarkollegierna.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
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Självvärderingen beskriver att doktoranderna förbereds för en fortsatt akademisk karriär, och
majoriteten av de forskarstuderande fortsätter mycket riktigt också sitt yrkesliv inom akademin.
Doktoranderna förbereds genom att de har en del av sin anställning inriktad mot
avdelningstjänstgöring, och genom att de deltar i en kurs i högskolepedagogik som ger möjlighet till
lektorsanställning efter examen. Flertalet doktorander arbetar 20 procent, några även mer, med
avdelningstjänstgöring under sin forskarutbildningstid. Kompetensförsörjningen säkras genom att
doktoranderna medvetet skolas in i kollegialt arbete när de får möjlighet att bedriva undervisning i
ämnet. Det framgår dock inte av de individuella studieplanerna vilken typ av avdelningstjänstgöring
som genomförs. Om tjänstgöringen innebär undervisning noteras det inte i vilka kurser de har
undervisat. Inte heller progressionen redovisas i tjänstgöringen. De doktorander som arbetar inom
annan verksamhet än akademin synliggörs inte.
För att förbereda karriärval utanför akademin erbjuds nätverk, till exempel Regionalt
utvecklingsnätverk. Doktoranderna uppmanas att på egen hand utveckla en självständighet i att
etablera såväl interna som externa yrkesmässiga nätverk. Denna bild förstärktes vid intervjuerna.
Arbetslivet utanför den akademiska världen synliggörs inte för alla doktorander, utan lämnas åt de
enskilda doktorandernas engagemang i olika nätverk. Doktorander som deltar i praktiknära
forskningsprojekt möter arbetslivet utanför akademin i högre grad än övriga. Någon formell
yrkesplanering syns varken i självvärderingen eller i de individuella studieplanerna.
Av den allmänna studieplanen framgår att doktoranderna ska kommunicera sina forskningsresultat
externt. Doktoranderna tränar flera av dessa färdigheter och förmågor vid medverkan i internationella
konferenser och vid deltagande i offentliga föreläsningsserier. Vidare är färdigheter och förmågor
förbundna med aktiviteter som att skriva projektansökningar, redovisa forskning såväl muntligt som
skriftligt vid nationella och internationella konferenser samt att ta initiativ till kontakter med forskare
både inom och utanför lärosätet via nätverken och forskningsinriktningarna. De färdigheter som på så
vis kan uppnås är av generell karaktär och därmed användbara även utanför akademin. Exempel på
sådana generella färdigheter som självvärderingen nämner är att kunna arbeta strukturerat, uthålligt
och självständigt. Dock beskriver varken självvärderingen eller de individuella studieplanerna hur
forskarutbildningens arbete med dessa förmågor är överförbara till arbetslivet utanför akademin.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Handledarkollegiet har en viktig roll vid lärosätet. Där diskuteras och kommenteras de enskilda
doktorandernas texter regelbundet via de individuella studieplanerna, som är utformade för att visa
hur långt doktoranderna har kommit i huvudsak gällande avklarade kurser. Planerna visar dock inte
hur till exempel färdigheter och förmågor utvecklas med tanke på ett föränderligt arbetsliv. Önskvärt
vore att doktoranderna i sina individuella studieplaner tillsammans med handledarna kan notera hur
forskarutbildningen förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv både inom och utom akademin. Till
exempel skulle noteringen kunna rymma samtal om karriärplanering. Den sammantagna
bedömningen är att doktoranderna ensidigt förbereds för en akademisk karriär inom akademin.
Självvärderingen anger att avdelningen varken arbetar organiserat eller strategiskt med disputerade
alumner. Detta förklaras med att nydisputerade från lärosätet ofta anställs och blandas upp med
erfarna kollegor, och därmed fortsätter att ingå i befintliga ämnes-, forskar- och handledarkollegier.

169(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Den bristande efterfrågan på alumnernas återkoppling och bristen på utvärdering av
forskarutbildningens arbetslivsperspektiv innebär att man inte tar vara på erfarenheter från arbetslivet
i särskilt hög grad.
Självvärderingen beskriver att det regionala utvecklingsnätverket är en viktig samarbetspartner för att
knyta kontakter med relevanta intressenter i det omgivande samhället. Det finns således exempel på
samverkan med det omgivande samhället. Vidare anger självvärderingen att återkoppling sker, men
hur återkopplingen genomförs och till vem är oklart. För det inomvetenskapliga perspektivet är
återkopplingen mer utvecklad genom att doktoranderna dels tjänstgör vid lärosätet, dels i stor
utsträckning får anställning inom akademin efter disputation.
Bedömargruppen finner att både uppföljning av alumner och en medveten strategi för doktorandernas
karriärplanering för ett föränderligt arbetsliv - oavsett om detta sker inom eller utanför akademin - är
utvecklingsområden.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
På en övergripande nivå verkar lärosätet för doktorandernas inflytande, delaktighet och insyn genom
att det finns en utbredd formell representation i nämnder, råd och kollegier som är relevanta för
forskarutbildningen. Det finns ett utvecklat system för hur doktoranderna varje månad diskuterar och
förbereder frågor att ta upp i de olika grupperna, samt för hur de återkopplar från möten de har
deltagit i. Bedömargruppen ser detta som en styrka och ett gott exempel på hur man kan arbeta för
att säkerställa att doktorandernas synpunkter förs fram. Doktoranderna har möjlighet att delta i
utbildningens utveckling och i beslutsprocesser som är viktiga för forskarutbildningen och för
doktorandernas situation. Dessutom sker återkoppling till doktorandgruppen. Genom att
doktorandrepresentation finns i handledarkollegiet, som har en central roll i arbetet med
forskarutbildningen och doktorandernas situation, har doktoranderna goda möjligheter till såväl insyn
som delaktighet. Bedömargruppen noterar att doktorandenkäter eller dylikt inte nämns i underlagen.
Eftersom det är viktigt att doktoranderna även får möjlighet att uttrycka synpunkter anonymt skulle
regelbundna doktorandenkäter, liksom ett systematiskt arbete med att ta tillvara alumners synpunkter
och erfarenheter, kunna vara ett utvecklingsområde för att komplettera det arbete som görs.
Lärosätet arbetar aktivt för att doktoranderna ska ha möjlighet att aktivt delta i arbetet med att
utveckla utbildningen och lärprocesserna. På ett individuellt plan har doktoranderna möjlighet att delta
genom kursvärderingar, genom regelbundna medarbetarsamtal och genom arbetet med de
individuella studieplanerna och planeringen av det fortsatta arbetet. Bedömargruppen vill dock lyfta
fram att det ur ett doktorandperspektiv är angeläget med en utveckling av den individuella
studieplanen och en tydligare koppling mellan examensmål och aktiviteter i utbildningen. Detta är att
betrakta som ett utvecklingsområde.
Enligt självvärderingen har doktoranderna vid ett tillfälle blivit erbjudna individuella samtal med
forskarutbildningsansvarig. Bedömargruppen ser positivt på doktorandernas möjlighet att få samtala
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med andra ansvariga än handledarna och chefen, som doktoranderna befinner sig i
beroendeställning till. Detta erbjudande skulle med fördel kunna ges på regelbunden basis. En
återkommande kontakt av detta slag skulle ytterligare kunna stärka stödstrukturerna kring
doktoranderna, särskilt eftersom självvärderingen inte beskriver tydligt vart doktoranderna förväntas
vända sig om det till exempel uppstår problematik i handledarsituationen eller om de önskar byta
handledare.
En förutsättning för doktorandernas möjlighet att tillgodogöra sig de möjligheter till lärande och
deltagande som erbjuds, och för att kunna ägna nödvändig tid och fokus åt avhandlingsarbetet, är att
doktorandernas arbetssituation, fysiska arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande.
Genom att alla doktorander har eget arbetsrum underlättas en hög grad av närvaro i miljön. Det finns
även en flexibel hållning till val av arbetsort, vilket innebär att det finns möjlighet att periodvis förlägga
arbetet till annan ort. Vidare finns en studierektor med ansvar för den studiesociala arbetsmiljön, och
doktorandrepresentation finns i de organ som fattar beslut som rör psykosocial arbetsmiljö. Dessutom
omfattas doktoranderna av det generella arbetsmiljöarbetet på lärosätet. Utöver dessa områden
beskriver man inte hur man arbetar med just doktorandernas arbetsmiljö.
Självvärderingen visar exempel på att doktorandperspektivet tas till vara genom att doktoranderna
stöttas på olika sätt. Det stöd som handledarkollegiets täta uppföljningar och individuella samtal
innebär bidrar till en trygghet för doktoranderna på flera plan, vilket är en styrka. Bedömargruppen ser
också införandet av kollegial bedömning av avklarade avhandlingspoäng, liksom tydligheten kring de
principer som gäller för medförfattarskap, som en styrka i lärosätets arbete för att beakta
doktorandperspektivet.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Doktorandernas synpunkter sammanställs och redovisas för avdelningschefen och kollegierna. Enligt
självvärderingen sker återkoppling till doktoranderna via arbetsplatsträffar, via
doktorandrepresentanter i olika forum, via ansvarig för forskarutbildningen, via huvudhandledare och
via protokoll från olika möten. Handledarkollegiets månatliga möten behandlar varje doktorands
progression och situation i syfte att kvalitetssäkra utbildningen utifrån ett doktorandperspektiv.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Vad gäller jämställdhetsperspektivet hänvisar självvärderingen till lärosätets handlingsplan och
åtgärdsprogram för lika villkor. Planen sägs omfatta alla anställda och bland annat innehålla åtgärder
om lika villkor inom forskning och forskarutbildning. Planen innehåller även åtgärdspunkter om
kompetensutveckling i ledarskap och genus, samt åtgärdspunkter om meritering av
underrepresenterat kön bland docenter och professorer.
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Självvärderingen anger även att avdelningen försöker integrera ett jämställdhetsperspektiv i
kursutbudet, och att det behövs ett fördjupat jämställdhetsperspektiv i den situerade prövningen vid
antagning som doktorand. Som tidigare nämnts visar handledarkollegiets sammansättning en jämn
fördelning mellan män och kvinnor, men det finns en ambition att öka andelen kvinnliga professorer
för att bättre avspegla doktorandgruppens sammansättning (en klar majoritet kvinnor).
Självvärderingen nämner att ämnet även strävar efter att balansera sammansättningen av kvinnor
och män i doktorandgruppen.
Vid intervjuerna framkom att det finns planer på att utveckla handledarutbildningen så att den även
inkluderar likavillkors- och jämställdhetsperspektivet. Det finns också planer på att rådet för utbildning
på forskarnivå ska ge ut någon form av checklista för jämställdhet. Vid intervjuerna framfördes också
att könsfördelningen i betygsnämnden är reglerad på fakultetsnivå, och att jämställdhetsfrågorna finns
med naturligt i doktorandernas forskning. Som exempel på detta angavs doktorandkursen om makt.
Självvärderingen anger att lärosätet "ger aktivt stöd till de doktorander som behöver särskilda insatser
samtidigt som avdelningen bekräftar de som är självständiga och som har förmåga att göra det lilla
extra". Vad detta innebär för jämställdhetsperspektivet utvecklas inte. Bedömargruppen anser att
bedömningsunderlaget inte tydliggör om det finns specifika riktlinjer som styr jämställdhetsarbetet i
forskarutbildningen, vem som undervisar på kurser, hur kurslitteraturen fastställs eller på vilket sätt
jämställdhetsperspektivet blir tydligt vid tillsättning av betygsnämnder, opponenter, diskutanter och så
vidare. Bedömargruppen finner att det saknas en genomtänkt strategi och exempel på åtgärder för att
integrera jämställdhetsperspektivet i forskarutbildningen. Det saknas också strategi för och exempel
på hur ett jämställdhetsperspektiv bidrar till att utveckla forskarutbildningen. Intervjuerna gav inte
tydliga svar avseende denna problematik. Bedömargruppen menar att detta är ett utvecklingsområde.
Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet.
Det framgår inte av det samlade underlaget hur en systematisk uppföljning sker för att säkerställa att
utbildningen främjar jämställdhet. Därmed framgår inte heller hur resultat av uppföljningen resulterar i
åtgärder för kvalitetsutveckling när det behövs. Det saknas en genomtänkt strategi och exempel på
åtgärder för att följa upp jämställdhetsperspektivet i utbildningen, och för att följa upp hur ett
jämställdhetsperspektiv bidrar till att utveckla forskarutbildningen. Det framgår inte heller av
underlaget om eller på vilket sätt återkoppling till relevanta intressenter sker.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara
tillfredsställande.
Aspektområdet bedöms sammantaget vara tillfredsställande, men har flera svagheter som behöver
utvecklas.
Rutiner för att kontinuerligt följa upp handledarnas kompetens finns både centralt och lokalt via
lärosätets respektive avdelningens kompetensförsörjningsplan. Handledarkollegiets sammansättning,
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där avdelningschefen och en doktorandrepresentant ingår, samt att kollegiets möten sker varje
månad säkerställer att systematisk uppföljning sker. Självvärderingen visar att identifierade
utvecklingsområden fortlöpande blir föremål för åtgärder som utvecklar personalen och
verksamheten.
Av underlaget framgår tydligt hur lärosätet arbetar med systematisk uppföljning på en övergripande
och generell nivå. Det framgår också att man systematiskt följer upp doktorandernas progression.
Däremot framgår det inte på vilket sätt forskarutbildningsmiljön som sådan systematiskt följs upp för
att säkerställa hög kvalitet. Det framgår inte heller hur till exempel kvalitet i kurser, handledning,
seminarier och doktoranders möjlighet till övriga utbildningsinslag systematiskt följs upp, eller hur
detta arbete är organiserat. Intervjuerna klargjorde inte heller detta. Bedömargruppen ser därför den
systematiska uppföljningen av forskarutbildningsmiljön som ett utvecklingsområde.
Den systematiska uppföljningen av de tre kunskapsformerna bedöms som tillfredsställande. Att
uppföljning, återkoppling och åtgärder sker frekvent och i kollegial samverkan, med individuellt
anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov, bidrar till goda
förutsättningar att fullfölja utbildningen inom tidsramarna. Här fyller även handledningssamtalen och
arbetet med den individuella studieplanen en viktig funktion. En möjlig utveckling skulle kunna vara att
se över den individuella studieplanens utformning, så att planeringen och uppföljningen i planen kan
tydliggöra kopplingen till doktorandernas behov och progression i relation till målen. Hur kursernas
utformning, genomförande och examinationer svarar mot målen är otydligt och behöver utvecklas.
Av bedömningsunderlaget framgår att det främst är doktorandernas arbete som följs upp
systematiskt. Det är otydligt på vilket sätt utbildningen som sådan följs upp, revideras eller hur
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Både vad gäller arbetslivsanknytning och doktorandernas möjligheter att visa förmåga att presentera
och diskutera forskningsresultat med samhället utanför akademin är det viktigt att även
uppmärksamma sådant som presentationer i populärvetenskapliga sammanhang och dialog med
praktiker och företrädare i verksamheterna. Ett exempel på hur ett samhällsperspektiv (skolsektorn)
lyfts fram i obligatoriska forskarutbildningskurser förtjänar att framhållas som ett kreativt och fruktbart
arbetssätt och ett positivt exempel.
Två utvecklingsområden som bedömargruppen identifierar är alumnuppföljning och en medveten
strategi för doktorandernas karriärplanering för ett föränderligt arbetsliv, oavsett om detta sker inom
eller utanför akademin.
Det finns rutiner för att systematiskt följa upp doktorandperspektivet. De doktorandsynpunkter som
framförs i nämnder, organ, råd och liknande sammanställs och återrapporteras till berörda
intressenter. Handledarkollegiets månatliga möten, som bland annat behandlar varje doktorands
progression och situation i syfte att kvalitetssäkra utbildningen utifrån ett doktorandperspektiv, är
också ett viktigt inslag i den systematiska uppföljningen.
När det gäller jämställdhetsperspektivet saknas det en genomtänkt strategi och exempel på åtgärder
för att följa upp jämställdhetsperspektivet i utbildningen. Det saknas också en beskrivning av hur ett
jämställdhetsperspektiv bidrar till att utveckla forskarutbildningen.
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Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Även om bedömargruppen sammantaget finner att forskarutbildningen håller hög kvalitet finns det en
problematik i ämnets avgränsning i relation till doktorandernas forskningsinriktningar och kurser.
Eftersom det saknas en ämnesbeskrivning i den allmänna studieplanen har bedömargruppen fått
använda de individuella studieplanerna, självvärderingen samt intervjuerna som underlag för att
försöka förstå ämnets avgränsning vid lärosätet. Dessa innehåller inte tillräcklig information för att ge
en klar bild av ämnets avgränsning. Bedömargruppen anser att det är angeläget att lärosätet tydliggör
ämnets avgränsning för doktoranderna i relation till deras avhandlingsarbeten, för att bidra till att
doktoranderna utvecklar en förståelse för forskningsområdets bredd.
Handledarresurserna är goda och det pågår arbete för att säkerställa fortsatt tillgång till handledare.
Organisationen kring handledarkollegiets verksamhet är god, med frekventa möten och
doktorandrepresentation. Det är också positivt att man följer upp varje enskild doktorands situation
och progression inom ramen för kollegiet. Progressionen diskuteras varje månad, och vid
avhandlingsseminarierna bedöms doktorandernas progression inom avhandlingsarbetet.
Doktoranderna har möjlighet att ingå i olika sammanhang och vidga sina nätverk, bland annat genom
konferensdeltagande och det utvecklade samarbetet med Umeå universitet. Ett utvecklingsområde
som bedömargruppen ser är att utveckla rutiner för och tydliggöra vad som krävs när det gäller
internationell konferensmedverkan.
Bedömargruppen ser även möjligheter till utveckling inom hur forskarutbildningen kan följas upp
systematiskt, utöver den befintliga systematiska uppföljningen av doktorandernas progression.
Självvärderingen visar med tydlighet att det finns ett pågående och medvetet utvecklingsarbete för att
de tre forskningsinriktningarna ska fungera som en sammanhållen forskarutbildningsmiljö.
För aspektområdet Utformning, genomförande och resultat anser bedömargruppen att kvaliteten
överlag bedöms som god, men med utvecklingsmöjligheter. Upplägget med de obligatoriska
kurserna, möjligheterna till fördjupning genom valbara kurser både i och utanför det egna lärosätet
samt möjligheten att kontinuerligt delta i olika forskningsinriktningars aktiviteter är en god grund för att
utveckla både bred och fördjupad kunskap samt successivt ökad färdighet och värderingsförmåga.
Detta framgår främst av doktorandernas individuella studieplaner, medan självvärderingens underlag
inte beskriver detta i tillräcklig omfattning. En styrka och ett gott exempel är att uppföljning,
återkoppling och åtgärder sker frekvent och i kollegial samverkan, samt att man sätter in individuellt
anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov. Arbetet med att tydliggöra
förväntningar vad gäller progression i avhandlingsseminarierna är också positivt ur
doktorandsynpunkt. Vad gäller tydlighet finns dock utvecklingsområden i arbetet med att synliggöra
målen och utveckla arbetet med den individuella studieplanen för att göra denna till ett ännu mer
verkningsfullt pedagogiskt redskap.
Självvärderingen beskriver att doktoranderna förbereds för en fortsatt akademisk karriär, och
majoriteten av de forskarstuderande fortsätter mycket riktigt också sitt yrkesliv inom akademin.
Doktoranderna skolas in i kollegialt arbete genom att de får möjlighet att bedriva undervisning i ämnet
under doktorandtiden. Samarbeten om studentutvärderingar och kollegiala bedömningar i
forskningsgrupper och lärarlag förbereder samma karriärväg. Bedömargruppen finner att både
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alumnuppföljning och en medveten strategi för doktorandernas karriärplanering för ett föränderligt
arbetsliv - oavsett om detta sker inom eller utanför akademin - är utvecklingsområden.
Lärosätet arbetar aktivt för att doktoranderna ska ha möjlighet att delta i utbildningens utveckling och
lärprocesser. Till exempel finns en utbredd formell representation i nämnder, råd och kollegier, och
man har ett utvecklat system för att varje månad låta doktoranderna diskutera och förbereda frågor att
ta upp i de olika grupperna. Doktoranderna ger även återkoppling från möten de har deltagit i. På
detta sätt säkerställer man att doktorandernas synpunkter förs fram och att det finns en möjlighet att
delta i att utveckla beslutsprocesser som är viktiga för forskarutbildningen och doktorandernas
situation. Handledarkollegiets uppföljningar och individuella samtal bidrar också till en trygghet för
doktoranderna på flera plan.
För jämställdhetsperspektivet i forskarutbildningen hänvisar underlaget till lärosätets handlingsplan
och åtgärdsprogram för lika villkor. Planen sägs omfatta alla anställda och bland annat innehålla
åtgärder om lika villkor inom forskning och forskarutbildning. Bedömargruppen saknar dock en
genomtänkt strategi och exempel på åtgärder för att integrera jämställdhetsperspektivet i
utbildningen, och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv bidrar till att utveckla
forskarutbildningen.
Aspektområdet Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande,
men har både svagheter och utvecklingsområden. Rutiner för att kontinuerligt följa upp handledarnas
kompetens finns både centralt och lokalt via lärosätets respektive avdelningens
kompetensförsörjningsplan. Självvärderingen visar att identifierade utvecklingsområden fortlöpande
blir föremål för åtgärder som utvecklar personalen och verksamheten.
Det framgår tydligt av underlaget hur lärosätet arbetar med systematisk uppföljning på en
övergripande och generell nivå. Det framgår också att det finns en systematisk uppföljning av
doktorandernas progression. Däremot framgår det inte på vilket sätt forskarutbildningsmiljön som
sådan systematiskt följs upp för att säkerställa hög kvalitet. Det framgår inte heller hur man
systematiskt följer upp till exempel kvaliteten i kurser, handledning, seminarier och doktorandernas
möjlighet till övriga utbildningsinslag, eller hur detta arbete organiseras. Intervjuerna klargjorde inte
heller detta. Bedömargruppen ser därför den systematiska uppföljningen av forskarutbildningsmiljön
som ett utvecklingsområde.
Den systematiska uppföljningen av de tre kunskapsformerna bedöms som tillfredsställande. Att
uppföljning, återkoppling och åtgärder sker frekvent och i kollegial samverkan, med individuellt
anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov, bidrar till goda
förutsättningar att fullfölja utbildningen inom tidsramarna. Här fyller även handledningssamtalen och
arbetet med den individuella studieplanen en viktig funktion. En möjlig utveckling skulle kunna vara att
se över utformningen av den individuella studieplanen så att planeringen och uppföljningen av den
kan tydliggöra kopplingen till doktorandernas behov och progression i relation till målen, samt visa hur
genomförda och planerade aktiviteter bidrar till detta. Det är otydligt och behöver utvecklas hur
kursernas utformning, genomförande och examinationer svarar mot målen. Av bedömningsunderlaget
framgår att det främst är doktorandernas arbete som följs upp systematiskt. Det är otydligt på vilket
sätt utbildningen som sådan följs upp, revideras eller hur återkoppling sker till relevanta intressenter.
Motsvarande gäller även den systematiska uppföljningen av jämställdhetsperspektivet, som
bedömargruppen inte anser vara tillfredsställande. Den systematiska uppföljningen av arbetslivets
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perspektiv kan utvecklas, särskilt när det gäller att förbereda doktoranderna för en karriär utanför
akademin. Dock finns tydliga rutiner för att följa upp doktorandperspektivet.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4071

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat.
Forskarutbildningsämnets avgränsningar beskrivs i självvärderingen och i den allmänna studieplanen.
Avgränsningarna speglar områdets komplexitet och rör fostran, lärande, undervisning och
socialisation i olika sammanhang och för olika åldrar och grupper. Den forskning som bedrivs och
som utgör forskarutbildningens miljö är inriktad på individuella, institutionella och samhälleliga arenor.
Den avser både barn och vuxna och handlar mer specifikt om förutsättningar, utfall, processer och
konsekvenser för lärande och socialisation inom utbildning, arbetsliv och fritid.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat. Forskarutbildningen i
pedagogik ingår i en grupp om tre forskarutbildningar inom det pedagogiska området (pedagogik,
pedagogik med inriktning mot didaktik och pedagogik med inriktning mot specialpedagogik) som
bedrivs vid Högskolan i Jönköping. Dessa forskarutbildningar genomförs inom ramen för en
sammanhållen forskarskola i lärande och kommunikation. Enligt lärosätet stödjer de tre
specialiseringarna varandra, men de har tydliga och särskiljande delar som ger varje inriktning en
egen profil. I självvärderingen beskrivs forskarutbildningen i pedagogik som en specialisering inom
pedagogik och innebörden i detta är inte helt entydig.
Forskarutbildningens struktur med ämnet pedagogik som nav är resultatet av att forskarutbildningen
inom det utbildningsvetenskapliga området vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) har
reformerats för att garantera en tillräckligt stor grupp doktorander och handledare med adekvat
kompetens. Underlagen berör inte de vetenskapliga motiven för och konsekvenserna av denna
omorganisation. Bredden i forskarutbildningsämnet stöds genom tillgång till kompetens vid andra
delar av högskolan, genom de tre angivna specialiseringsmöjligheterna, genom det tvärvetenskapliga
upplägget av utbildningen samt genom bredd i metodskolning. Djupet i forskarutbildningsämnet
uppnås genom kursutbudet (som också inkluderar de kurser som erbjuds vid fackhögskolan vid HLK),
genom strategiska nätverk med andra lärosäten och genom koppling till de forskargrupper som utgör
stommen i HLK:s forskning inom pedagogiksektorn. Kopplingen till beprövad erfarenhet och arbetsliv
uppnås genom att flera av de forskargrupper som finns arbetar nära skolor, skolhuvudmän och andra
aktörer inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Skolnära forskning är ett bärande koncept för
högskolan. Området är centralt för högskolan som har stora uppdrag inom såväl reguljär
lärarutbildning som fortbildning och ledarutbildning. Sammantaget bedöms forskarutbildningsämnets
avgränsning och koppling till den vetenskapliga grunden vara tillfredsställande.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
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Av underlagen framgår att handledargruppen i forskarutbildningen i pedagogik uppgår till elva
personer, varav åtta är verksamma vid högskolan. Huvudhandledare är två professorer (i pedagogiskt
arbete respektive utbildningsvetenskap) och tre docenter. De tre handledare som är verksamma vid
andra lärosäten uppges ha noll procent tjänstgöring vid högskolan. En av dessa handledare är
professor och anges som huvudhandledare. Underlagen beskriver att högskolan strävar efter att
huvudhandledaren ska vara verksam vid högskolan, men detta upprätthålls alltså inte i samtliga fall. I
gruppen biträdande handledare finns också universitetslektorer, varav en är pensionerad. Flera av
handledarna är i pensionsåldern. En övervägande majoritet har sin bakgrund inom pedagogiken, men
även handledare från andra discipliner deltar. Tillsättningen av handledare utgår från doktorandernas
behov och avhandlingarnas inriktning. Enligt självvärderingen ska varje doktorand ha minst två
handledare, varav minst en ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens.
Av självvärderingen framgår också att professorer har forskningstid i tjänst medan övriga forskare får
medel genom forskarmiljöerna. Av publiceringslistorna framgår att flera av de biträdande
handledarna, men också några av huvudhandledarna, har liten eller ingen publicering i refereegranskade internationella tidskrifter under den senaste femårsperioden.
Antalet forskarstuderande är sex personer, varav en är tjänstledig. Aktivitetsgraden för de fem som är
aktiva varierar mellan 20 och 50 procent. Forskarutbildningen bygger på en samverkan med övriga
forskarutbildningar vid högskolan, och bedömargruppen noterar att det finns ett relativt stort antal
forskare på professors- och docentnivå som bidrar till forskarutbildningsmiljön och deltar i kurser men
som inte har uppdrag som handledare.
Enligt självvärderingen har det genomförts handledarbyten på doktoranders initiativ, och rätten till
detta tydliggörs i studiehandledningen. Självvärderingen anger att doktoranderna inte behöver
motivera sin önskan om byte, och att orsaken till önskemålet följs upp genom samtal med
utbildningsledaren. Vilket stöd högskolan ger doktorander i denna process framgår inte i
självvärderingen, men rutinerna för handledarbyte är tydliga.
Bedömargruppen vill påpeka att tillgången till en tillräckligt stor doktorandgrupp är central även för att
ge rekryterade lärare och forskare erfarenhet av forskarutbildning och handledning. Bedömargruppen
finner att såväl rekrytering av kvalificerade forskare och handledare, inte minst med tanke på att flera
av handledarna är i pensionsålder, som ökad publicering i handledarkollektivet utgör angelägna
utvecklingsområden. Dessa måste ägnas betydande uppmärksamhet för att kvaliteten ska kunna
säkras i framtiden. Sammantaget finner bedömargruppen, trots ovan beskrivna svagheter, att antalet
handledare och lärare och deras sammantagna kompetens står i proportion till utbildningens innehåll
och genomförande.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det finns en rad mekanismer för att följa upp kompetens och kompetensutveckling hos
handledarkollektivet. Högskolan har både en övergripande strategisk kompetensförsörjningsplan och
individuella kompetensutvecklingsplaner som följs upp i enlighet med vad som gäller för samtliga
lärare och forskare vid högskolan. Kursprogram i högskolepedagogik erbjuds. I underlagen för
uppföljningen ingår kursvärderingar, information från de individuella studieplanerna samt regelbundna
samtal mellan doktorander och den utvecklingsledare som har en samordnande funktion. Som
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komplement till detta planerar lärosätet även att införa en årlig doktorandenkät. Av underlagen
framgår att högskolan har tagit kvalitetshöjande initiativ, bland annat genom att inrätta ett
handledarkollegium för erfarenhetsutbyte och kollektivt lärande som möts en gång per termin. Det
framgår också att behovet av fortsatt rekrytering och ytterligare meritering för lärare och handledare
följs upp. Här betonas lärarnas möjligheter till forskning och publicering.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Den samlade forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och
omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda
utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället
både nationellt och internationellt.
Forskargrupperna inom forskarutbildningsämnet är aktiva i projekt och i publiceringar. Det framgår
dock inte av underlagen vilka forskargrupper som respektive doktorand tillhör, och det saknas även
information om doktorandernas faktiska deltagande i olika aktiviteter. Av intervjuerna framgår att
doktoranderna ser sig själva som en doktorandgrupp, oavsett vilken av de tre forskarutbildningarna
inom det pedagogiska området de är antagna till. I miljön deltar också de doktorander som är antagna
enligt tidigare studieordning, alltså innan utbildningarna reformerades. Även om forskargrupperna
publicerar sig aktivt, varierar som sagt handledarnas vetenskapliga produktivitet. Exempelvis verkar
fem av de biträdande handledarna och två av huvudhandledarna inte publicerat sig i internationella
vetenskapliga tidskrifter med "peer-review" sedan 2012. De fem doktoranderna har en studietakt om
20-50 procent, och avtalsdoktoranderna har en huvudarbetsgivare utanför akademin.
Av självvärderingen framgår att seminarier och annan verksamhet schemaläggs till fasta dagar för att
göra det lättare för doktoranderna att delta aktivt. Detta är en modell som samtliga tre
forskarutbildningar har arbetat fram gemensamt. Det framgår av självvärderingen att högskolan
arbetar med dessa frågor genom att upprätta kontrakt mellan arbetsgivare och högskola där
forskarutbildningens villkor specificeras. Bedömargruppen menar ändå att konsekvenserna av
doktorandernas uppdrag utanför akademin måste belysas i kvalitetssäkringen, och att det måste
säkras att de kan delta aktivt i miljön och i forskarutbildningens utveckling. Detta är särskilt viktigt med
tanke på att gruppen är liten. De individuella studieplanerna visar att den reella studietakten ligger
under de 50 procent som modellen bygger på. Genom att doktoranderna dels knyts till en
forskargrupp, dels erbjuds möjligheter att delta i andra forskargruppers seminarieverksamhet får de
möjlighet att ingå i olika sammanhang. Det framgår däremot inte i vilken mån dessa erbjudanden tas
till vara.
Bedömargruppen ser högskolans strävan efter gemensamma kurser med övriga forskarutbildningar
inom det utbildningsvetenskapliga fältet och med andra fackhögskolor och lärosäten i landet som
viktig för såväl bredd och djup i forskarutbildningen som för färdighetsträningen. Sådana
verksamheter ger också doktoranderna möjlighet att utvecklas i samspel med doktorandkollegor för
att nå centrala examensmål. Mot bakgrund av det låga antalet studerande och det faktum att
doktoranderna studerar halvtid är det viktigt att kurser kan ges tillräckligt ofta för att de ska passa in i
den enskilda doktorandens behov av progression.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
Självvärderingen visar att kontakterna med det omgivande samhället är väl tillgodosedda. Detta sker
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genom hur doktoranderna rekryteras, genom högskolans aktiva medverkan i konkreta
utvecklingsarbeten och genom samverkan med organisationer som arbetar med skolutveckling. Den
internationella förankringen genom forskargruppernas nätverk, deltagande i internationella
konferenser och liknande är god. Doktorandernas forskarutbildningsmiljö vidgas genom att det finns
möjlighet att läsa kurser på andra lärosäten, genom konferensdeltagande och internationell
samverkan samt genom partnerskap i forskarmiljöerna. Här utgör närheten till och mellan handledare,
forskare och forskningsmiljöer en resurs för att skapa kontaktytor även mellan grupperna. Detta är
särskilt viktigt eftersom doktorandgruppen är liten, har förhållandevis låg studietakt och flera i gruppen
har sin arbetsplats utanför lärosätet. Samverkan med de övriga forskarutbildningarna i pedagogik och
med utbildningar vid andra lärosäten är nödvändig för att bibehålla en kritisk massa i
forskarutbildningsmiljön. Det finns en tydlighet och progression i förväntningarna på doktorandernas
konferensdeltagande i nationella och internationella sammanhang, där kraven höjs successivt under
utbildningens gång. Eftersom doktorandernas finansiering varierar finns anledning att vara
uppmärksam på hur man arbetar för att ge doktoranderna likvärdiga villkor. Enligt studiehandboken är
det finansiären som ska stå för utgifter kopplade till konferensdeltagande och liknande. De
externfinansierade doktoranderna förväntas bekosta konferenserna själva. Vad som gäller för övriga
doktorander, eller om det finns någon doktorandpott eller liknande, framgår inte av underlagen.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Arbetet med kursvärderingar samt årliga avstämningar med lärare och utbildningsledare i samband
med att de individuella studieplanerna revideras borgar för att utbildningen följs upp. Uppföljning sker
genom ledningsorgan där också doktorander bidrar, och det finns även en central
överklagandenämnd. Exempel på kvalitetsutvecklande åtgärder är ett nyinrättat handledarkollegium
och införande av en ny procedur för de individuella studieplanerna, anpassad till examensmålen. Man
diskuterar också en framtida alumnverksamhet, vilket bedömargruppen anser vara viktigt. Tematiska
forskargrupper med tydliga och för forskarutbildningen relevanta inriktningar är också under
uppbyggnad, vilket är ett resultat av uppföljning och utveckling.
Ett utvecklingsområde för forskarutbildningsmiljön är rekrytering av forskningsledande personal,
särskilt professorer, för att säkerställa kvaliteten i handledningen. Även ett större antal doktorander är
angeläget, för att säkerställa en levande doktorandmiljö.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnets avgränsning och koppling till den vetenskapliga grunden bedöms vara
tillfredsställande, liksom forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning.
Den vetenskapliga produktiviteten i forskargrupperna är god, men bedömargruppen finner samtidigt
att en betydande del av handledarna under den senaste femårsperioden inte publicerat aktivt i
erkända vetenskapliga tidskrifter med "peer-review"-förfarande. När det gäller personal är det också
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uppenbart att högskolan behöver nyrekrytera för att säkerställa en fortsatt bredd och kvalitet i
forskarutbildningen.
Forskarutbildningen i pedagogik är central för högskolan genom de stora uppdragen inom
lärarutbildning och andra uppdrag i denna sektor. Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö ser
bedömargruppen närheten till handledare och deltagande i forskargrupper som viktiga inslag. Miljön
framstår också som väl förankrad i internationella nätverk, och samverkan med det omgivande
samhället är övertygande genom den modell för forskarutbildning som högskolan använder.
Bedömargruppen noterar att antalet doktorander är tämligen litet, och att deras aktivitetsgrad
dessutom är låg. Enligt självvärderingen studerar doktoranderna på halvtid, men det framgår av de
individuella studieplanerna att aktivitetsgraden är lägre än så. Dessa observationer alstrar också en
viss oro för doktorandmiljön, för kursverksamheten och för enskilda doktoranders möjligheter att delta
aktivt i seminarier och annan verksamhet. Det framstår som något oklart i vilken mening
doktoranderna utgör ett kollektiv som samverkar med varandra inom den egna forskarutbildningen,
och som där kan bygga upp en forskaridentitet. Av intervjuerna verkar doktoranderna vid de tre
forskarutbildningarna se sig som ett kollektiv oavsett vilken forskarutbildning de är antagna till. Den
nära samverkan väcker också frågor om hur de tre olika forskarutbildningsämnena vid högskolan
samverkar och avgränsas från varandra, såväl vetenskapligt som i termer av utbildning. Ett angeläget
utvecklingsområde är att förtydliga denna uppbyggnad av forskarutbildningen vid högskolan.
Utbildningen kvalitetssäkras genom ett flertal mekanismer på institutionell och individuell nivå. Det
finns tydliga strukturer för uppföljning, utvärdering och återkoppling. Det finns också flera exempel på
att kvalitetshöjande åtgärder har vidtagits. Exempel på detta är inrättandet av ett handledarkollegium
för kollegialt lärande, den utvecklade processen för de individuella studieplanerna, planerna på
alumnverksamhet och formeringen av tematiska forskargrupper.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Av självvärderingen framgår att utbildningen innehåller inslag i form av kurser, seminarier och
handledning som avser att ge bred kunskap och förståelse. Kurser med lärandemål av detta slag ges
som obligatoriska inslag av både teoretisk karaktär (vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi och etik) och
metodisk karaktär (kvantitativ respektive kvalitativ metod). De obligatoriska inslagen i utbildningen
motsvarar enligt den allmänna studieplanen 30 högskolepoäng. De ges också som ämnesspecifika
kurser som ger bakgrund och fördjupning, exempelvis i perspektiv på lärande. Uppföljning av att
lärandemålen nås sker genom examination och genom att studenter författar konferens- och
seminarieuppsatser. Utbildningen bedöms ha goda möjligheter att genom utformning, genomförande
och examination säkerställa att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och
förståelse både inom forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom
forskarutbildningsämnet. Bedömargruppen vill dock påpeka att det lilla antalet doktorander och den
låga aktivitetsgraden väcker frågor om hur ofta högskolan ger kurser och kursmoment som syftar till
att säkra bredd och djup. Enligt den allmänna studieplanen kan flera av de pedagogikkurser som
nämns i självvärderingen läsas som läskurser, vilket bedömargruppen inte anser vara optimalt
eftersom en forskarutbildning förutsätter att frågor bearbetas i ett aktivt doktorandkollektiv.
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Bedömargruppen ser detta som ett viktigt utvecklingsområde som förutsätter planering och
samverkan med andra forskarutbildningar.
Eftersom utbildningen är nyinrättad finns inga tillgängliga uppgifter om genomströmning.
Bedömargruppen noterar att under perioden 2012 till 2016 har nio doktorander avlagt doktorsexamen
i pedagogik enligt tidigare studieordning, vilket måste betraktas som ett tillfredsställande utfall.
Bedömargruppen finner att utfallet indikerar en forskarutbildningsmiljö som fungerar tillfredsställande.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Uppläggen för dessa aktiviteter följer den modell som tillämpas för andra forskarutbildningar vid
högskolan.
Progressionen i doktorandens arbete dokumenteras genom den individuella studieplanen, där kraven
på kunskap och förståelse preciseras och följs upp. En utvecklad individuell studieplan med en
förtydligad koppling mellan examensmål och inslag i forskarutbildningen bidrar till transparens. Det är
positivt att det finns en tydlighet gällande regelverk, förväntningar, mål och strukturer. Det gagnar
både uppföljningen av progression och måluppfyllelse och gör det lättare för doktoranderna att
fullfölja sin utbildning och sitt avhandlingsarbete inom de angivna tidsramarna. Detta skapar en
trygghet för doktoranderna och gör det lättare för dem att planera utbildningen och
avhandlingsarbetet. Ett exempel på att uppföljningen tas på stort allvar är att doktoranderna kallas till
samtal med utbildningsledaren varje år i samband med att den individuella studieplanen revideras.
Bedömargruppen noterar dock att flera av de individuella studieplanerna trots detta är ofullständigt
ifyllda. De seminarier för avhandlingsarbete som äger rum vid planering, vid mitten av arbetet och
som slutseminarium ger också en tydlighet i progressionen.
Det systematiska kvalitetsarbetet har resulterat i åtgärder, bland annat uppföljning genom
karriärsamtal med vd mot slutet av utbildningen och genom den utvecklade processen för individuella
studieplaner. Återkoppling till relevanta intressenter sker genom den individuella studieplanen och
samtalen med utbildningsledare. Bedömargruppen finner att ett utvecklingsområde är att
kvalitetssäkra ifyllandet och användningen av den individuella studieplanen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranden visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Förmågan att planera och genomföra forskning inom givna tidsramar utvecklas och prövas genom
utbildningens utformning (både inom kursdelen och avstämningsseminarierna), samt genom
uppföljning av avhandlingsarbetets progression.
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Doktoranderna visar också att de har förutsättningar att bidra till samhällets utveckling och stödja
andras lärande, såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella
sammanhang. Av självvärderingen framgår att doktoranderna får träna sig i att formulera
forskningsplaner. Det ställs krav på att doktoranderna muntligt och skriftligt presenterar sin forskning
vid nationella och internationella vetenskapliga sammankomster och konferenser. Doktoranderna får
under sin utbildning också möjlighet att bedöma andra doktoranders arbete, vilket bidrar till
måluppfyllelse vad avser färdighet och förmåga. Den nära samverkan med skola och andra aktörer
med ansvar för skolutveckling medför att doktoranderna bidrar till samhällets utveckling genom
fortbildning för yrkesverksamma och genom populärvetenskapliga presentationer. Doktoranderna
kombinerar sina forskarstudier med arbete i skolmiljöer, vilket ger goda möjligheter att utveckla
verksamheter och stödja kollegors lärande.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande är av
hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den individuella studieplanen används som ett centralt verktyg i den systematiska uppföljningen. Det
löpande arbetet med den individuella studieplanen ska stödja doktorandernas möjligheter att bli
färdiga i tid, och används även för uppföljning av enskilda doktoranders måluppfyllelse. Förfarandet
med de individuella studieplanerna har utvecklats så att dokumentationen ansluter till examensmålen
för de olika delarna av utbildningen. Ett exempel på en åtgärd som tagits efter uppföljning är att
doktorander nu ska ingå i läsgrupper när avhandlingsarbetets progression stäms av, det vill säga vid
avhandlingarnas planerings-, mitt- och slutseminarier. Återkoppling sker till relevanta intressenter som
arbetar med skolutveckling och andra frågor. Det skolnära forskningskonceptet bygger på en
samverkan med kontinuerlig återkoppling till skola och andra aktörer med ansvar för skolutveckling.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Den allmänna studieplanen och självvärderingen visar att såväl kursverksamheten som träning i att
skriva forskningsansökningar och underlag för etikprövning utgör viktiga delar av utbildningen. Etiska
aspekter av forskning finns med i kursinnehållet. Doktorandens tillhörighet till en forskargrupp gör att
frågor om självständighet och vetenskaplig redlighet hålls levande. Genom en progression i träningen
att granska egna och andras arbeten får doktoranderna en fördjupad förståelse för det vetenskapliga
arbetets villkor. Dessutom gör den nära samverkan med skola och utbildning att doktoranden får god
insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa utformning och genomförande är av
hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressen.
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Genom den årliga revideringen av den individuella studieplanen dokumenteras måluppfyllelsen för
värderingsförmåga och förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Utbildningsledaren har här en viktig
roll i att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktorander. Erfarenheterna från dessa
samtal förs vidare i organisationen. Bedömargruppen vill dock påpeka att flera av de individuella
studieplanerna trots detta är knapphändiga och delvis oklara när det gäller hur examensmålen
dokumenteras. Återkoppling sker till relevanta intressenter som arbetar med skolutveckling och andra
frågor. Det skolnära forskningskonceptet bygger på en samverkan med kontinuerlig återkoppling till
skola och andra aktörer med ansvar för skolutveckling.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömargruppen finner att det generellt finns goda möjligheter för doktoranderna att utveckla
adekvata kunskaper, förmågor och förhållningssätt under utbildningen. Kursmomenten bidrar till
metod- och teorikunskaper och ger samtidigt en breddning och fördjupning inom ämnet.
Måluppfyllelsen säkras genom olika typer av kunskapsredovisningar vid seminarier, under kurser och
genom inslag där doktorander får skriva forskningsansökningar och granska andras forskning. Dessa
inslag bedöms också stärka doktorandens forskaridentitet. Vad gäller aspekten genomförande ser
bedömargruppen värdet av den nära samverkan med det omgivande samhället. Den ger en god insikt
i forskningens möjligheter, begränsningar och roll i samhället. Samtidigt finner bedömargruppen att
högskolan aktivt måste följa upp konsekvenserna av den lilla storleken på doktorandgruppen, den
låga studietakten och det faktum att flera doktorander har en arbetsgivare utanför akademin. Vidare
måste dokumentationen av måluppfyllelsen ägnas större omsorg vid processen med de individuella
studieplanerna. Detta är ett mycket viktigt utvecklingsområde.
Den allmänna modell för uppföljning som högskolan avser följa, och som stämmer med den praxis
som tillämpas vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta synliggörandet av mål, förväntningar, rättigheter och strukturer i
organisationen som ett gott exempel. Utbildningsledarens återkommande samtal med doktorander
och seminarieserien kring forskningsansökningar är även de goda exempel på utveckling av
forskarutbildningen som följt av kvalitetsgranskningen.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Forskarutbildningen förbereder doktoranderna för ett föränderligt
arbetsliv.
Arbetslivsperspektivet behandlas i såväl självvärderingen som i den allmänna studieplanen på ett sätt
som visar att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras både till akademins krav och
till arbetslivet utanför akademin. Den modell för forskarutbildning som högskolan har valt innebär att
de flesta doktorander bedriver forskarutbildning på halvtid och arbetar halvtid i annan befattning.
Forskningsproblem genereras i skola och utbildning, vilket säkerställer relevans och förberedelse
inför ett föränderligt arbetsliv. Vilka förmågor och färdigheter som ett föränderligt arbetsliv kräver
synliggörs däremot inte tydligt i underlagen. Samtliga doktorander har en ingående förtrogenhet med
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skolan som verksamhet och arbetsplats. Detta gäller också för majoriteten av handledarkollegiet, som
har en nära koppling till skola och utbildning genom den egna yrkesverksamheten.
Genom det nära samarbetet med skola och organisationer som ansvarar för skolutveckling
säkerställs att utbildningen är användbar och förbereder för arbetslivet i bred mening.
Bedömargruppen menar att dessa förhållanden aktivt bidrar till att arbetslivsperspektivet hålls
levande.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Uppföljningens resultat omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den individuella studieplanen är ett centralt verktyg för uppföljning där alla aktiviteter relaterar till
examensmålen. Det är dock oklart hur arbetslivsperspektivet är formulerat i planen, och hur det följs
upp i en mer konkret mening. Det ter sig dock rimligt att den täta kontakten med arbetslivet ger flera
tillfällen till att integrera arbetslivsperspektivet i utbildningen. Att förtydliga hur detta sker kan ses som
ett utvecklingsområde.
För aspekten genomförande ser bedömargruppen möjliga svagheter vad gäller förväntningarna på att
doktoranderna ska genomföra en forskarutbildning samtidigt som de har anställning hos andra
arbetsgivare. Två av fem doktorander håller inte tidsplanen. För att öka förståelsen för de krav som
ställs på doktoranderna skriver arbetsgivaren, handledare och vd under den individuella studieplanen.
Detta är ett viktigt initiativ. Bedömargruppen saknar dock en mer utförlig diskussion om hur
doktorandstudier och ett krävande yrkesansvar kan kombineras på ett sätt som är produktivt för alla
parter. Bedömargruppen finner också att den alumnverksamhet som diskuteras kan vara ett viktigt
bidrag till miljön. Doktorandernas nära koppling till arbetslivet framgår av underlagen, men frågan om
hur återkoppling till högskolan sker i en mer allmän mening utvecklas inte lika tydligt. Här kan
alumnverksamheten utgöra ett viktigt inslag.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Det finns doktorandrepresentanter i formella organ, man genomför kursutvärderingar och
doktoranderna kallas till årliga samtal med utbildningsledaren både individuellt och i grupp. Dessa
samtal fyller en central funktion för återkoppling. Det finns även planer på att införa återkommande
anonyma doktorandenkäter, vilket ytterligare skulle kunna bidra till att synliggöra doktorandernas
situation och synpunkter. På ett individuellt plan har doktoranderna förhållandevis stora möjligheter att
påverka och utforma sin utbildning i samverkan med handledare och utbildningsledare. Detta sker
genom arbetet med den individuella studieplanen, planeringen av kurser, handledning,
avhandlingsarbete och andra aktiviteter. Handledarkollegiet som möts två gånger per år fyller också
en liknande funktion, men det framgår inte om doktoranderna tar aktiv del i arbetet inom
handledarkollegiet. Bedömargruppen menar att det är intressant att följa upp vilka slutsatser som
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framkommer genom handledarkollegiets analyser och hur kvalitetsdrivande åtgärder vidtas.
Högskolan har också en egen överklagandenämnd som kan ta hand om eventuella tvister.
Modellen med deltidsstudier ställer krav på att såväl doktoranderna som lärosätet och arbetsgivarna
bevakar doktorandernas intressen, så att arbetsbelastningen blir rimlig, så att doktoranderna kan
delta i forskarutbildningsaktiviteter och så att doktoranderna får en hemvist och en tillhörighet på
lärosätet. Därför är det positivt, och ett gott exempel, att arbetsgivarna måste ta del av den
individuella studieplanen. Arbetsgivarna får därmed inblick i vilka krav som ställs på doktoranden och
i hur planeringen ser ut framöver. Det finns även en digital plattform där doktoranderna kan ta del av
information. Att vara nära knuten till en forskargrupp och tillhöra ett doktorandkollegium ger en
hemvist. Det är positivt att lärosätet arbetar för att underlätta doktorandernas deltagande genom att
förlägga kurs- och mötestillfällen till specifika dagar. Samtidigt noterar bedömargruppen att endast
doktorander med anställning på lärosätet har en fast arbetsplats med dator och dylikt. Övriga
doktorander saknar detta, vilket ytterligare försvårar närvaro i miljön för de doktorander som på grund
av sin yrkesverksamhet redan har begränsade möjligheter att delta i miljön. En tillfredsställande
arbetssituation, studiemiljö och arbetsmiljö är en förutsättning för att doktoranderna ska kunna
tillgodogöra sig möjligheterna till lärande och deltagande samt kunna ägna nödvändig tid och fokus till
avhandlingsarbetet.
Ett exempel på stöd till doktoranderna är det karriärsamtal som genomförs med vd mot slutet av
utbildningen. Proceduren för hur handledarbyte ska ske är tydlig, och det framgår att doktoranderna
inte behöver ange några skäl till bytet. Det är positivt att studiehandledningen tydliggör både policy för
och förväntningar kring handledningen. Detta informerar om och lyfter fram doktorandernas
rättigheter.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet kommer att används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen visar att doktorandernas synpunkter tas till vara i utvecklingsarbetet bland annat
genom att forskningsnämnden diskuterar de sammanställda kursutvärderingarna.
Kursutvärderingarna utgör även en grund för kursplaneringen. Dessutom utgör de individuella
studieplanerna underlag för planering av kursutbud och handledarresurser. Vidare revideras den
allmänna studieplanen, studiehandboken och de individuella studieplanerna för att tydliggöra
förväntningar och rättigheter. Det finns ett doktorandkollegium som fungerar som forum för kontakt
mellan doktorandkollektivet och ledningen. Omvänt återför kollegiet också ledningens synpunkter till
doktoranderna. Doktorandkollegiets verksamhet beskrivs som problematisk i underlaget, eftersom det
är svårt för avtalsdoktoranderna att delta. Därför är det oklart i vilken mån doktorandkollegiet i sin
nuvarande utformning bidrar. Det framgår inte av självvärderingen vilka rättigheter och möjligheter det
finns för att förebygga ohälsa samt för att hantera fördröjningar eller problematik med
avhandlingsarbetet på grund av sjukskrivningar och dylikt. Det framgår inte heller vilka åtgärder som
kan stötta de doktorander vars tid att fullfölja avhandlingsarbetet har tagit slut.
Sammanfattningsvis visar självvärderingen att det finns strukturer för systematisk uppföljning och
återkoppling. Självvärderingen redovisar också att det finns vissa svårigheter att få till stånd
doktorandmedverkan i olika organ, bland annat på grund av att doktoranderna har omfattande
åtaganden utanför högskolan. Det är viktigt att dessa svårigheter blir lösta, så att doktorandernas
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medverkan i utvecklingen av utbildningen säkerställs. Bedömargruppen noterar att doktorandernas
möjligheter att delta i doktorandråd och andra gemensamma aktiviteter är ett utvecklingsområde.
Utbildningsledaren är ansvarig för att doktoranderna har en tillfredsställande arbetssituation,
studiemiljö och arbetsmiljö. Därför fyller de återkommande samtalen med utbildningsledaren en viktig
funktion i att följa upp och åtgärda eventuella brister.
När det gäller uppföljning av progression och måluppfyllelse är det positivt att det finns en tydlighet
gällande regelverk, förväntningar, mål och strukturer. Det är också positivt att man försöker göra det
lättare för doktoranderna att fullfölja sina utbildningar och avsluta avhandlingsarbetet inom de givna
tidsramarna. Det skapar en trygghet och underlättar planeringen av utbildningen och
avhandlingsarbetet.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Självvärderingen beskriver detaljerat hur arbetet med jämställdhet går till med utgångspunkt i den
jämställdhetspolicy som gäller för högskolan. Jämställdhetsfrågor hålls levande i organisationen och
bevakas när handledarkollegiets sätts samman, när betygsnämnden utses och i andra
organisatoriska sammanhang. Självvärderingen visar också att jämställdheten bearbetas som en
akademisk fråga. Den är en del av såväl den högskolepedagogiska utbildningen som av kurser och
seminarier, där man granskar kursinnehåll, val av forskningsproblem och forskningsansatser ur ett
jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som goda exempel och menar att
självvärderingen ger en övertygande bild av att jämställdhetsperspektivet är integrerat i såväl
utbildningen som i forskningen.
Handledargruppens sammansättning är tämligen jämnt fördelad mellan män och kvinnor, även om
något fler huvudhandledare är män. Av fem aktiva doktorander är tre kvinnor och två män.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov av åtgärder för kvalitetsutveckling
och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Ledningen för högskolan för lärande och kommunikation och utbildningsledaren är ansvariga för att
vid behov sätta in åtgärder som främjar jämställdhet i utbildningen. Det kan till exempel handla om
kursutbud, kursplanearbete, seminarier och frågor om handledarkollegiets arbete. Vidare nämner
högskolan att utbildningsledaren tar upp jämställdhetsfrågor i de individuella samtal som hen har med
doktoranderna, och att utbildningsledaren och handledarkollegiet tillsammans diskuterar behov av
utvecklingsinsatser och åtgärder. Totalt sett finner bedömargruppen att förutsättningarna är goda för
en systematisk uppföljning av jämställdhetsperspektivet i utbildningen.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
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Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för
forskarutbildningen i pedagogik. Modellen bedöms som tillfredsställande. Självvärderingen visar hur
uppföljning och återkoppling av forskarutbildningens olika delar går till. Det finns en rad mekanismer
för att följa upp kompetens och kompetensutveckling hos handledarkollektivet. Till exempel finns en
övergripande strategisk kompetensförsörjningsplan samt individuella kompetensutvecklingsplaner
som följs upp i enlighet med vad som gäller för samtliga lärare och forskare vid högskolan. Det arbete
med kursvärderingar samt årliga avstämningar med lärare och utbildningsledare som sker i samband
med att de individuella studieplanerna revideras borgar för att utbildningen följs upp. Uppföljning sker
också genom ledningsorgan, där även doktorander bidrar. Dessutom finns en central
överklagandenämnd. När det gäller aspektområdet miljö, resurser och område ser bedömargruppen
svagheter i det lilla antalet doktorander och i den relativt låga aktivitetsgrad som de fem aktiva
doktoranderna har. Självvärderingen berör dessa frågor, och pekar bland annat på att det är
doktorandernas verksamhet i arbetslivet som gör det svårt för dem att delta i viktiga aktiviteter som
exempelvis doktorandkollegiet. Bedömargruppen finner också att kvaliteten i arbetet med de
individuella studieplanerna måste säkerställas, och att dokumenten måste göras mer informativa när
det gäller att nå examensmål och säkra finansiering.
För den systematiska uppföljningen av aspektområdet utformning, genomförande och resultat har
den individuella studieplanen och dess årliga revidering en viktig funktion. Utbildningsledaren spelar
här en viktig roll genom att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktoranderna.
Arbetslivets perspektiv genomsyrar verksamheten, och studenterna förbereds för ett föränderligt
arbetsliv genom forskarutbildningens upplägg samt genom nära kontakter med arbetslivet. Det är
dock oklart hur arbetslivets perspektiv följs upp i en mer konkret mening. Det kan konstateras att
doktoranderna har goda formella och informella möjligheter att återföra erfarenheter till
forskarutbildningen. Jämställdhetsperspektivet är framträdande i hur organisationen fungerar, hur
forskarutbildningen genomförs och dessutom som en dimension i forskningen. Utbildningsledaren och
handledarkollegiet diskuterar tillsammans behov av utvecklingsinsatser och åtgärder för att främja
jämställdhet i utbildningen.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet är adekvat, och svarar mot hur ämnet uppfattas nationellt
och internationellt. Bedömargruppen noterar att självvärderingen beskriver forskarutbildningen i
pedagogik som en specialisering inom pedagogik och det är inte helt entydigt vad detta innebär.
Forskarutbildningen i pedagogik är central för högskolan genom de stora uppdragen inom
lärarutbildning och andra uppdrag i denna sektor. Den vetenskapliga produktiviteten i
forskargrupperna är god, men samtidigt finner bedömargruppen att en betydande del av de som
verkar som handledare inte aktivt publicerat i erkända vetenskapliga tidskrifter med peer-reviewförfarande under den senaste femårsperioden. Vad gäller personal är det också uppenbart att
högskolan behöver nyrekrytera för att säkerställa en fortsatt bredd och kvalitet i forskarutbildningen.
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Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen närheten till handledare och
deltagandet i forskargrupper som viktiga. Miljön framstår också som väl förankrad i internationella
nätverk, och samverkan med det omgivande samhället är övertygande. Bedömargruppen ser
svagheter i det lilla antalet doktorander och i den relativt låga aktivitetsgrad som de fem aktiva
doktoranderna har. Enligt självvärderingen studerar doktoranderna på halvtid, men i de individuella
studieplanerna framkommer det att de har en lägre aktivitetsgrad än så. Dessa observationer alstrar
en viss oro för doktorandernas möjligheter att aktivt delta i seminarier och annan verksamhet.
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande
utifrån den praxis som tillämpas vid högskolan. Bedömargruppen finner att det generellt finns goda
möjligheter för doktoranderna att utveckla adekvata kunskaper, förmågor och förhållningssätt under
utbildningen. Kursmomenten bidrar till både metod- och teorikunskaper, och ger samtidigt en
breddning och fördjupning inom ämnet. Samtidigt finner bedömargruppen att kursernas frekvens och
formerna för doktoranders deltagande måste ses som ett utvecklingsområde mot bakgrund av att en
majoritet av doktoranderna studerar på halvtid. Ytterligare ett utvecklingsområde för att säkra
kvaliteten i forskarutbildningsmiljön samt i utformning, genomförande och resultat är att rekrytera
kvalificerad vetenskaplig personal på såväl docent- som professorsnivå. Måluppfyllelsen säkras
genom flera olika typer av kunskapsredovisningar vid seminarier, under kurser och genom inslag där
doktorander får skriva forskningsansökningar och granska andras forskning. Dessa inslag bedöms
också stärka doktorandens forskaridentitet.
Den allmänna modell för systematisk uppföljning som högskolan avser följa, och som stämmer med
den praxis som tillämpas vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
Vad gäller arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen värdet av den nära samverkan med det
omgivande samhället som högskolan utvecklat. Den förbereder doktoranderna för ett föränderligt
arbetsliv på ett tydligt sätt. Både självvärderingen och den allmänna studieplanen behandlar
arbetslivsperspektivet så att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till arbetslivets
krav. Handledarna har också i de flesta fall en nära koppling till arbetslivet utanför akademin, vilket
kan bidra aktivt till att arbetslivsperspektivet hålls levande. Denna samverkan ger vidare en god insikt
i forskningens möjligheter, begränsningar och roll i samhället.
Utbildningen verkar för att doktoranderna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen
och lärprocesserna. Självvärderingen visar att doktorandernas erfarenheter och åsikter efterfrågas
och tas till vara. Doktoranderna har representanter i formella organ, gör kursutvärderingar och kallas
till årliga samtal med utbildningsledaren, vilket fyller en central funktion i återkopplingen. Även den
årliga revideringen av den individuella studieplanen leder till att doktoranders synpunkter tas till vara.
Bedömargruppen vill betona vikten av att säkra doktorandernas arbetssituation, så att de kan
upprätthålla sin aktivitetsgrad samt delta i och bidra till seminarier och andra moment.
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.
Självvärderingen beskriver detaljerat hur arbetet med jämställdhet går till. Jämställdhetsarbetet är väl
integrerat i organisationen och bevakas såväl i det dagliga arbete som akademiskt vad gäller val av
forskningsproblem.

189(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik med inriktning mot didaktik -

A-2016-12-4163

licentiat- och doktorsexamen
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat.
Självvärderingen och den allmänna studieplanen beskriver att forskarutbildningsämnet pedagogik
med inriktning mot didaktik omfattar studier av utbildning, undervisning och lärande i relation till
kunskapspraktiker, skolområden och tematiska fält. Centralt för ämnet är studiet av utbildningens,
lärandets och undervisningens förutsättningar, processer och resultat. Detta förutsätter en nära
samverkan med olika kunskapsområden. Beskrivningen av forskarutbildningsämnet motsvarar en
etablerad förståelse för didaktikens forskningsuppdrag.
Bredden i forskarutbildningen tillgodoses genom pedagogikämnets tvärvetenskapliga karaktär, och
genom samverkan i kurser med andra fackhögskolor och ämnen vid högskolan. Djupet i
forskarutbildningen säkras genom ett kursutbud som tillgodoser specialisering, tillhörighet till en
forskargrupp och deltagande i nationella och internationella nätverk. Kopplingen till beprövad
erfarenhet finns genom den skolnära forskning som såväl doktorander som handledare och forskare
är engagerade i. Skolnära forskning är ett bärande koncept för högskolan. Bedömargruppen finner
vidare att det vore värdefullt om forskarutbildningsämnets avgränsning tydligt markerade vilka
kunskapsområden och tematiker man menar att ämnet sträcker sig över. Om man avser att studera
didaktiska problem över hela skolans område blir forskarutbildningsämnet mycket brett.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat. Forskarutbildningen i
pedagogik med inriktning mot didaktik ingår i en grupp om tre forskarutbildningar inom det
pedagogiska området (pedagogik, pedagogik med inriktning mot didaktik samt pedagogik med
inriktning mot specialpedagogik) som bedrivs vid Högskolan i Jönköping. Dessa forskarutbildningar
genomförs inom ramen för en sammanhållen forskarskola i lärande och kommunikation. Enligt
lärosätet stödjer de tre specialiseringarna varandra, men de har tydliga och särskiljande delar som
ger varje inriktning en egen profil. Forskarutbildningen i ämnet pedagogik fungerar som ett nav och är
ett resultat av att forskarutbildningen inom det utbildningsvetenskapliga området vid Högskolan för
lärande och kommunikation (HLK) har reformerats för att garantera en tillräckligt stor grupp
doktorander och handledare med adekvat kompetens. Underlagen berör inte de vetenskapliga
motiven för och konsekvenserna av denna omorganisation.
Forskarutbildningsämnet svarar mot ett stort utbildningsuppdrag inom lärarutbildning, fortbildning och
andra utbildningsinsatser vid högskolan. Forskarutbildningsämnet är nyinrättat och bedömargruppen
vill påpeka att det är svårt att se vilka skillnader som finns mellan de allmänna studieplanerna för den
tidigare forskarutbildningen i didaktik och den nuvarande studieplanen för det aktuella
forskarutbildningsämnet. Eftersom forskarutbildningen är nyinrättad och doktoranderna är nyantagna
har bedömargruppen i första hand tagit ställning till planer snarare än till pågående verksamhet.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
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Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Självvärderingen specificerar vilka krav som gäller för handledare och biträdande handledare.
Huvudhandledaren måste vara docent och verksam vid högskolan. Varje doktorand har två
handledare, varav minst en ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens.
Handledarkollektivet utgörs av en professor, tre docenter och fem lektorer. Samverkan sker också
med de övriga forskarutbildningarna i pedagogik inom ramen för kurser och seminarier, vilket ger
tillgång till ytterligare kompetens. Dessutom finns ett antal forskare anställda vid högskolan och några
externa forskare som medverkar i forskarutbildningen. Handledarna är fördelade över olika ämnen,
vilket är naturligt då forskningen handlar om didaktiska frågor i relation till olika områden. För
professorer ingår forskning i tjänsten, medan övriga handledare tilldelas forskningstid från
forskargrupperna. Handledarteamen sätts samman utifrån doktorandernas behov och
avhandlingarnas fokus, och det finns möjlighet att vid behov tillsätta mer än en biträdande
handledare. Arrangemanget med handledningsgrupper där flera handledare deltar är ett pedagogiskt
grepp som har potential att främja doktorandernas utveckling och tillgång till stöd. Det är dock
samtidigt viktigt att ha nära och frekvent kontakt med sina handledare, och att ha individuell
handledning. Hur fördelningen och tillgången ser ut mellan individuell och kollektiv handledning är
därför av betydelse. Sex doktorander ingår i utbildningen, och samtliga är nyantagna (en under 2015,
resten under 2016-2017). Fyra av dessa deltar i den nationellt finansierade forskarskolan i "learning
studies".
Handledarna har en omfattande publicering som är relevant för området, även om aktiviteten varierar.
Handledarbyten på doktorandernas initiativ har genomförts, och det är positivt att rätten att byta
handledare finns inskriven i studiehandledningen. Regelbundna samtal med utvecklingsledaren
möjliggör förtroendefulla samtal, och frågor kring handledarrelationen och eventuellt handledarbyte
kan aktualiseras under former som är trygga för doktoranden. Rutinerna för handledarbyten är
tillfredsställande.
Det framgår vidare av underlagen att högskolan i en nära framtid måste prioritera rekrytering av
docent- och professorskompetenta handledare för att fortsatt kunna säkerställa kvaliteten i
handledningen. Bedömargruppen vill dessutom tillägga att även tillgången till en tillräckligt stor
doktorandgrupp är central för att ge rekryterade lärare och forskare erfarenheter av forskarutbildning
och handledning. Kravet att minst en handledare ska ha handledarutbildning är säkerställt, men
bedömargruppen vill påpeka att det är önskvärt att handledare som inte har handledarutbildning
genomgår en sådan så snart som möjligt efter att de åtagit sig ett handledaruppdrag inom
forskarutbildningen. Detta ser bedömargruppen som ytterligare ett utvecklingsområde.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker i enlighet med den modell som tillämpas för samtliga
forskarutbildningar inom det pedagogiska området. På central nivå finns en strategisk
kompetensförsörjningsplan som uppdateras regelbundet. Självvärderingen visar att handledare och
lärare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Ett kursprogram i högskolepedagogik erbjuds. I
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underlagen för uppföljningen ingår kursvärderingar, information från de individuella studieplanerna
samt regelbundna samtal mellan doktorander och den utvecklingsledare som har en samordnande
funktion. Som komplement till detta planerar lärosätet även att införa en årlig doktorandenkät. Arbetet
med kompetensutveckling har också resulterat i kvalitetsutvecklande inslag. Bland annat har man
inrättat ett handledarkollegium för kollegialt lärande, som möts en gång per termin. Genom den
praxisnära forskningen har lärarna goda möjligheter att följa samhällsutvecklingen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Den forskning som knyter an till forskarutbildningsämnet bedrivs inom flera forskargrupper med
didaktisk inriktning. Vidare konstateras att handledare och forskargrupper samverkar med det
omgivande samhället genom den skolnära forskningen, som är bred i sin forskningstematik. Miljöns
internationella förankring i form av deltagande i olika nätverk är övertygande. Det finns en tydlighet
och progression i förväntningarna på doktorandernas deltagande i både nationella och internationella
konferenser, där kraven höjs successivt under utbildningens gång. Eftersom doktorandernas
finansiering kan variera finns anledning att vara uppmärksam på hur man arbetar för likvärdiga villkor
när det gäller möjligheten till exempelvis konferensdeltagande. Enligt studiehandledningen ska
finansiären stå för dessa kostnader. De externfinansierade doktoranderna förväntas stå för
kostnaderna själva, och det finns inga uppgifter om doktorandpott eller dylikt varken i självvärdering
eller studiehandbok. Doktorandernas forskarutbildningsmiljö vidgas även genom att det finns
möjlighet att läsa kurser på andra lärosäten, samt genom internationell samverkan och partnerskap i
forskarmiljöerna. Här är närheten till och mellan handledare, forskare och forskningsmiljöer en resurs
för att skapa kontaktytor även mellan grupperna. Detta är särskilt viktigt eftersom doktorandgruppen
är mycket liten och studerar på halvtid, och eftersom flera i gruppen har sin arbetsplats utanför
lärosätet.
Av självvärderingen framgår att seminarier och annan verksamhet förläggs till fasta dagar för att göra
det lättare för doktoranderna att delta aktivt. Detta är en modell som samtliga tre forskarutbildningar
har arbetat sig fram till gemensamt. Det framgår av självvärderingen att högskolan arbetar med dessa
frågor genom att upprätta kontrakt mellan arbetsgivare och högskola, där villkoren för
forskarutbildningen specificeras. Bedömargruppen menar ändå att kvalitetssäkringen måste belysa
konsekvenserna av doktorandernas uppdrag utanför akademin, och att högskolan måste säkra
doktorandernas aktiva deltagande i miljön och i utvecklingen av forskarutbildningen. Detta är särskilt
viktigt med tanke på att doktorandgruppen är liten. Utöver de sex doktorander som ingår i
utbildningen finns ytterligare nio doktorander som är antagna till forskarutbildning i didaktik enligt en
tidigare studieordning.
Bedömargruppen ser strävan efter gemensamma kurser med övriga forskarutbildningar inom det
utbildningsvetenskapliga fältet och med andra fackhögskolor som viktig för såväl bredd och djup i
forskarutbildningen som för färdighetsträningen. Sådana verksamheter ger också möjlighet att
utvecklas i samspel med andra doktorander för att nå centrala examensmål. Mot bakgrund av det lilla
antalet studerande, och det faktum att doktoranderna studerar på halvtid, är det viktigt att kurser kan
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ges tillräckligt ofta för att passa in i de enskilda doktorandernas behov av progression. Den
redovisade planeringen av kurser förutsätter både nyantagning av doktorander och samverkan med
andra forskarutbildningar.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
För att återföra erfarenheter arbetar man med kursvärderingar och årliga avstämningar med lärare
och utbildningsledare i samband med att de individuella studieplanerna revideras. Företrädare för
doktoranderna deltar också i ledningsorgan, och det finns en central överklagandenämnd.
Uppföljningens resultat omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder, och återkoppling sker till
relevanta intressenter. Exempel på åtgärder för att stärka kvaliteten är inrättandet av
handledarkollegium, inrättandet av en gemensam informationsplattform och den planerade
alumnverksamheten. För närvarande håller man även på att införa grupphandledning i syfte att stärka
handledningen och ge doktoranderna insyn i kollegornas arbete.
Bedömargruppen är medveten om att de flesta doktorander är nyantagna, men vill ändå påpeka att
aktivitetsnivån enligt de individuella studieplanerna ligger under den halvtid som är avsedd. Det finns
anledning att bevaka denna fråga eftersom doktoranderna behöver tillräcklig tid till sitt förfogande för
att kunna delta aktivt och närvara i miljön. Ytterligare en fråga att ta hänsyn till är att den nationella
forskarskolan verkar vara avgörande för att upprätthålla volymen i forskarutbildningen. Detta väcker
frågor om hur kontinuiteten ska säkras när finansieringen till forskarskolan upphör. Bedömargruppen
finner det angeläget att högskolan klargör sitt åtagande för att säkerställa stabiliteten i denna
forskarutbildning.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet är tvärvetenskapligt, har en relevant avgränsning och specificerar det
didaktiska kunskapsintresset. Bedömargruppen menar att det vore värdefullt med en tydligare
avgränsning av vilka didaktiska forskningsområden och tematiker som forskarutbildningsämnet avser
spänna över, inte minst eftersom miljön är tämligen liten.
Forskning som är relevant för utbildningen bedrivs av flera forskargrupper, och forskningen svarar
mot ett stort utbildningsåtagande för högskolan. För aspekten personal bedöms antalet handledare
och deras sammantagna kompetens som adekvat, men bedömargruppen ser ett omedelbart behov
av att rekrytera docent- och professorskompetenta handledare. Den modell med halvtidsanställda
doktorander som högskolan har, och som också gäller för den aktuella forskarskolan, ger en god
kontakt med skola och utbildning och bidrar till relevans i val av forskningsproblem. Samtidigt vill
bedömargruppen påpeka att halvtidsmodellen innebär att doktorandernas arbetssituation behöver
bevakas, så att de kan genomföra sina forskarstudier i den takt som är avsedd. Till exempel finns
krav på sammanhängande tid för att skriva avhandling.
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Bedömargruppen ser strävan efter gemensamma kurser med övriga forskarutbildningar inom det
utbildningsvetenskapliga fältet, med andra fackhögskolor vid högskolan samt med andra lärosäten
som viktig för att säkra såväl bredd och djup i forskarutbildningen som för färdighetsträningen.
Samtidigt framstår det som något oklart i vilken utsträckning doktoranderna utgör ett kollektiv som
samverkar med varandra och som kan bygga upp en forskaridentitet. Den nära samverkan väcker
också frågor om hur de tre olika forskarutbildningsämnena vid högskolan avgränsas från varandra.
Bedömargruppen menar vidare att det faktum att en så stor del av finansieringen vilar på en externt
finansierad forskarskola väcker frågor om utbildningens stabilitet och kontinuitet, både vad gäller
handledning och kursverksamhet. Därför måste det klargöras vad högskolan gör för att säkerställa att
forskarutbildningen kan föras vidare. Dessa sistnämnda punkter är viktiga utvecklingsområden för att
kunna upprätthålla en tillräcklig forskarutbildningsmiljö i framtiden.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Av självvärderingen och den allmänna studieplanen framgår att utbildningens obligatoriska kursdel
bland annat innehåller introduktionskurs, vetenskapsteori samt kurser i kvalitativ och kvantitativ
metod. De obligatoriska inslagen i utbildningen motsvarar enligt den allmänna studieplanen 30
högskolepoäng. De ämnesdidaktiska kurser som hör till olika kunskapsområden bidrar till bredd och
djup i utbildningen. Doktorandernas deltagande i forskargrupper och i gemensamma seminarier ger
ytterligare erfarenheter av forskning och kunskapsbildning som bidrar till bredd och djup. Examination
på kurser är ett viktigt inslag för att säkra examensmålen. Progressionen i granskningen av
måluppfyllelsen sker genom avhandlingsseminarier och krav på att doktoranderna författar egna
texter inför konferenser. Uppföljning av måluppfyllelsen dokumenteras i den individuella studieplanen
i samråd med lärare och utbildningsledare.
Eftersom utbildningen är nyinrättad finns inga tillgängliga uppgifter om genomströmning.
Bedömargruppen noterar att under perioden 2012 till 2016 har fyra doktorander avlagt
doktorsexamen, och fem har avlagt licentiatexamen i didaktik enligt tidigare studieordning. Dessa
uppgifter föranleder inga särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att doktoranderna
ska slutföra sina utbildningar inom utsatt tid.
En systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Det framgår att den individuella studieplanen har arbetats om så att den svarar bättre mot
examensmålen, och därmed kan tjäna som konkret underlag för regelbundna uppföljningssamtal med
handledare och utbildningsledare. En utvecklad individuell studieplan med en förtydligad koppling
mellan examensmål och inslag i forskarutbildningen bidrar till transparens. Det är positivt att
regelverk, mål, strukturer samt förväntningar (på doktoranderna, handledarna och lärosätet) är tydliga
när det gäller att följa upp progression och måluppfyllelse. Det finns också en tydlig strävan att göra
det lättare för doktoranderna att fullfölja sina utbildningar och avhandlingsarbeten inom de givna
tidsramarna. Detta skapar trygghet för doktoranderna och gör det lättare för dem att planera sin
utbildning och sitt avhandlingsarbete. Ett exempel på att uppföljningen tas på stort allvar är att
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doktoranderna kallas till samtal med utbildningsledaren varje år i samband med att den individuella
studieplanen revideras. Återkoppling till relevanta intressenter sker genom den individuella
studieplanen och genom samtalen med utbildningsledaren.
De seminarier för avhandlingsarbete som äger rum vid planering, i mitten av arbetet och som
slutseminarium ger också en tydlighet i progressionen. Det systematiska kvalitetsarbetet har också
resulterat i åtgärder, bland annat uppföljning genom karriärsamtal och genom den utvecklade
processen för individuella studieplaner.
Bedömargruppen noterar att ett utvecklingsområde är att kvalitetssäkra processen för de individuella
studieplanerna, så att de dokumenterar relevant information om måluppfyllelse på det sätt de är
avsedda att göra. En genomgång av de individuella studieplanerna visar att flera av dem är
ofullständigt ifyllda.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Kunskapsformen färdighet och förmåga behandlas utförligt i självvärderingen. Förutom den
färdighetsträning som sker genom kursdelen tränar doktoranderna förmågan att planera och
genomföra forskning och andra arbetsuppgifter inom givna tidsramar genom att förbereda
presentationer i olika sammanhang och genom de avstämningsseminarier som är en tydlig del av
utbildningen. Doktoranderna bjuds också in att skriva forskningsansökningar inom ramen för sina
respektive forskargrupper. Det löpande arbetet med den individuella studieplanen syftar till att
dokumentera doktorandernas träning i att tillsammans med handledare och utbildningsledare planera
och genomföra granskning av andras forskning, samt att författa ansökningar och underlag för
etikprövning. I progressionen av färdigheter och förmåga ligger också att kraven på att
doktorandernas uppgifter ökar, exempelvis vid presentationer av sitt eget och forskargruppens arbete
på nationella och internationella konferenser. Genom den skolnära forskningen får doktoranderna
goda möjligheter att diskutera sitt arbete med lärare och skolledare. På detta sätt bidrar de till
verksamhetens och samhällets utveckling och kan stödja kollegornas och andras lärande.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den individuella studieplanen används som ett centralt verktyg i den systematiska uppföljningen. Det
löpande arbetet med den individuella studieplanen ska stödja doktorandernas möjligheter att bli
färdiga i tid, och används även för att följa upp enskilda doktoranders måluppfyllelse. Förfarandet
med de individuella studieplanerna har utvecklats så att dokumentationen ansluter till examensmålen
för de olika delarna av utbildningen.
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Exempel på åtgärder är att doktorander ska ingå i läsgrupper när avhandlingsarbetenas progression
stäms av, det vill säga vid avhandlingarnas planerings-, mitt- och slutseminarier. Återkoppling sker till
relevanta intressenter som arbetar med skolutveckling och andra frågor. Det skolnära
forskningskonceptet bygger på samverkan med och kontinuerlig återkoppling till skola och andra
aktörer med ansvar för skolutveckling.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Utbildningen är organiserad så att en högre grad av självständighet och en tydligare forskaridentitet
utvecklas kontinuerligt. Det finns inslag i kurser, seminarier och granskning av andras arbeten som
tematiserar forskningsprocessens karaktär och etiska utmaningar, och som stödjer doktoranderna i
att utveckla insikter i forskningens möjligheter och begränsningar. Inslag av värdering av egna och
andras arbete bidrar till att utveckla doktorandernas förmåga att värdera och ta ställning till forskning.
Inom ramen för forskarutbildningen och genom arbetet i forskargrupperna får doktoranderna också
träna sig att göra etiska bedömningar, och på att delta i processen att skriva underlag för etisk
granskning av både egna projekt och forskningsprojekt i allmänhet.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljningen
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Arbetet med den individuella studieplanen spelar även här en viktig roll, och planens tydligare
koppling mellan kurser och examensmål kommer att bidra till att det blir lättare att bedöma
måluppfyllelsen. För närvarande pågår ett arbete för att tillämpa "peer-review"-förfarande också på
licentiatuppsatser vid 90-procentsseminarier, för att ytterligare stärka uppföljningen. Dessa åtgärder
utgör kvalitetsutvecklande inslag som stärker utbildningen. Återkoppling sker till relevanta intressenter
som arbetar med skolutveckling och andra frågor. Det skolnära forskningskonceptet bygger på
samverkan med och kontinuerlig återkoppling till skola och andra aktörer med ansvar för
skolutveckling.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömningen görs utifrån den praxis som tillämpas vid högskolan och som synes gällt för den
tidigare forskarutbildningen i didaktik, där genomströmningen varit tillfredsställande. Bedömargruppen
finner att det generellt finns goda möjligheter att utveckla adekvata kunskaper, förmågor och
förhållningssätt under utbildningen. Kursmomenten bidrar till både metod- och teorikunskaper, och
ger samtidigt en breddning och fördjupning inom ämnet. Måluppfyllelsen säkras genom flera olika
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typer av kunskapsredovisning vid examination, seminarier och kurser, samt genom inslag där
doktorander får skriva forskningsansökningar och granska andras forskning i kollegiala former. Dessa
inslag bedöms också stärka doktorandernas forskaridentitet. När det gäller när det gäller
måluppfyllelsen av de tre kunskapsformerna ser bedömargruppen värdet av den nära samverkan
med det omgivande samhället, som ger god insikt i forskningens roll, möjligheter och begränsningar.
Av underlagen framgår att man har vidtagit åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen av
kunskapsformerna. Arbetet med de individuella studieplanerna har utvecklats så att underlagen nu på
ett tydligare sätt kopplar till examensmålen. Det pågår också initiativ för att utveckla
handledningsformerna, för att granska licentiatuppsatser på sätt som motsvarar granskningen av
doktorsavhandlingar och för att involvera doktoranderna i vetenskapliga bedömningar av kollegors
arbeten.
Bedömargruppen vill betona vikten av att doktorandernas arbetssituation säkras, så att de kan
genomföra sin utbildning inom de givna tidsramarna samt delta i och bidra i kurser, seminarier och
andra viktiga utbildningsmoment.
Den allmänna modell för uppföljning man avser följa, och som stämmer med den praxis som tillämpas
vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Det valda upplägget för utbildningen innebär, som beskrivs i självvärderingen och den allmänna
studieplanen, att utbildningen och forskningen är inriktad på att lösa forskningsuppgifter med en bred
samhällelig relevans. Upplägget med en kombination av forskarutbildning och yrkesverksamhet inom
olika samhällsområden bedöms kunna ge goda insikter i ett föränderligt arbetsliv. Det framgår också
att nätverken för forskarutbildningen sträcker sig ut i det lokala arbetslivet, och att forskargruppernas
kontakter med utbildningssektorn kommer doktoranderna till del. En konsekvens är att frågor och
forskningsproblem genereras med utgångspunkt i arbetslivets krav och förväntningar.
Professionsförankringen är övertygande, och även handledarkollektivet har god förankring i
arbetslivet i bred mening. Det är också uppenbart att det finns ett nära institutionellt samarbete med
arbetslivet, exempelvis genom att ett regionalt utvecklingscentrum delar lokaler med högskolan och
genom att forskargrupperna driver ett flertal projekt av utvecklingskaraktär.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Processen med de individuella studieplanerna är viktig genom att den behandlar de inslag i
utbildningen som säkerställer en koppling till arbetslivet. Bedömargruppen vill lyfta fram värdet av ett
pågående utvecklingsarbete med en planerad alumnverksamhet, som återför erfarenheter från
tidigare doktorander som nu verkar i arbetslivet till organisationen och doktoranderna.
Karriärsamtalen med vd under slutet av utbildningen utgör också ett viktigt tillfälle att stämma av de
egna kompetenserna mot arbetslivets krav.
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Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Enligt självvärderingens redogörelse tycks utbildningen verka för att doktoranderna ska kunna ta en
aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesserna. Doktoranderna har
representanter i formella organ, man genomför kursutvärderingar och doktoranderna kallas till årliga
samtal med utbildningsledaren både individuellt och i grupp. Detta fyller en central funktion för
återkoppling. Det finns planer på att införa återkommande anonyma doktorandenkäter, vilket
ytterligare skulle kunna bidra till att synliggöra doktorandernas situation och synpunkter. På ett
individuellt plan har doktoranderna förhållandevis stora möjligheter att påverka och utforma sin
utbildning i samverkan med handledare och utvecklingsledare. Detta sker genom arbetet med den
individuella studieplanen samt genom planeringen av kurser, handledning, avhandlingsarbete och
andra aktiviteter. Högskolan har inrättat en överklagandenämnd som kan ta hand om eventuella
tvister.
Lärosätets modell med deltidsstudier ställer krav på såväl doktoranderna som på lärosätet och
arbetsgivarna att bevaka doktorandernas intressen så att arbetsbelastningen blir rimlig och så att de
kan delta i forskarutbildningsaktiviteter. Det är också avgörande att doktoranderna får en hemvist och
tillhörighet på lärosätet. Det är positivt att den individuella studieplanen i den senaste revideringen har
utformats så att arbetsgivarna måste ta del av planen för att få en inblick i vilka krav som ställs på
doktoranden och hur planeringen ser ut framöver. Man har även en digital plattform där
doktoranderna kan ta del av information. Att vara nära knuten till en forskargrupp och tillhöra en
doktorandgemenskap ger en hemvist. Det är positivt att lärosätet arbetar för att underlätta deltagande
genom att förlägga kurs- och mötestillfällen på specifika dagar. Samtidigt noterar bedömargruppen att
endast doktorander med anställning på lärosätet har en fast arbetsplats med dator och dylikt. Övriga
doktorander saknar detta, vilket ytterligare försvårar närvaro i miljön för de doktorander som redan på
grund av sin yrkesverksamhet har begränsade möjligheter att delta i miljön.
Ett exempel på stöd till doktoranderna är karriärsamtal med vd mot slutet av utbildningen. Proceduren
för hur handledarbyte kan ske är tydlig, och det framgår att doktoranderna inte behöver ange skäl till
bytet. Det är positivt att både policy och förväntningar kring handledning tydliggörs i
studiehandledningen för att informera om och lyfta fram doktorandernas rättigheter.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Att de synpunkter som framkommer tas tillvara i utvecklingsarbetet med hänsyn till doktorandernas
behov synliggörs i självvärderingen, till exempel genom redogörelser för hur forskningsnämnden
diskuterar de sammanställda kursutvärderingarna. Ytterligare exempel är att kursutvärderingarna
utgör grund för kursplaneringen, och att de individuella studieplanerna utgör underlag för planering av
kursutbud och handledarresurser. Vidare revideras den allmänna studieplanen, studiehandboken och
individuella studieplaner i syfte att tydliggöra förväntningar och rättigheter. Den utvecklade varianten
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av individuell studieplan, som tydligt kopplar aktiviteter till måluppfyllelse, visar att det pågår ett arbete
för att ytterligare stärka återkopplingen från doktorander. Det finns också ett doktorandkollegium som
fungerar som forum för kontakt mellan doktorandkollektivet och ledningen. Omvänt fungerar kollegiet
också för att återföra ledningens synpunkter till doktoranderna. Underlaget beskriver
doktorandkollegiets verksamhet som problematisk i och med att avtalsdoktoranderna får svårt att
delta. Därför är det oklart i vilken mån doktorandkollegiet i praktiken förmår bidra och utgöra stöd för
doktoranderna. Det framgår inte av självvärderingen vilka rättigheter och möjligheter det finns för att
förebygga ohälsa samt hantera fördröjningar eller problem i avhandlingsarbetet på grund av
sjukskrivningar och dylikt. Det framgår inte heller vilka åtgärder som kan stötta doktorander vars tid
tagit slut att fullfölja avhandlingsarbetet, vilket behöver klargöras.
Samtidigt som det finns strukturer för systematisk uppföljning och återkoppling signalerar högskolan
själv att det finns svårigheter att rekrytera doktorander till organ, och ett skäl som anges är
doktorandernas yrkesverksamhet. Det är viktigt att dessa svårigheter blir lösta, så att doktorandernas
medverkan kan säkerställas. Bedömargruppen noterar att doktorandernas möjligheter att delta i
doktorandråd och andra gemensamma aktiviteter är ett angeläget utvecklingsområde.
Utbildningsledaren är ansvarig för att doktoranderna har en tillfredsställande arbetssituation,
studiemiljö och arbetsmiljö. De regelbundna samtal som utbildningsledaren har med doktoranderna
fyller därför en viktig funktion för att följa upp och åtgärda eventuella brister.
Det är positivt att det finns en tydlighet gällande regelverk, förväntningar, mål och strukturer. Det
gagnar både uppföljningen av progression och måluppfyllelse och gör det lättare för doktoranderna
att fullfölja sin utbildning och sitt avhandlingsarbete inom de angivna tidsramarna. Detta skapar en
trygghet för doktoranderna och gör det lättare för dem att planera utbildningen och
avhandlingsarbetet.
De utmaningar och svagheter som är kopplade till den lilla miljön samt till deltidsdoktorandernas
arbetssituation och aktivitetsgrad i forskarutbildningen som tidigare lyfts av bedömargruppen har hög
relevans även för doktorandperspektivet. Självvärderingen belyser endast i begränsad omfattning de
konkreta svårigheter som uppkommer för doktoranderna genom modellen med halvtidsstudier
kombinerat med halvtidsarbete utanför akademin. Bedömargruppen menar att det är av vikt att
högskolan fortsätter bedriva utvecklingsarbete med hänsyn till doktorandgruppens specifika
förutsättningar och behov för att ge alla likvärdiga möjligheter.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Självvärderingen ger en detaljerad beskrivning av hur arbetet med jämställdhet sker med
utgångspunkt i den jämställdhetspolicy som gäller för högskolan. Jämställdhetsfrågor hålls levande i
organisationen och bevakas när handledarkollegiet sätts samman, när betygsnämnden utses och i
andra organisatoriska sammanhang. Självvärderingen visar också att jämställdheten bearbetas som
en akademisk fråga. Frågor kring jämställdhet är integrerade i den högskolepedagogiska
utbildningen, i kurser och seminarier där man granskar kursinnehåll, val av forskningsproblem och
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forskningsansatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som goda exempel och
menar att självvärderingen ger en övertygande bild av att jämställdhetsperspektivet är integrerat i
såväl utbildningen som forskningen.
Handledargruppen inom forskarutbildningen har en majoritet kvinnor. Bland doktoranderna i didaktik
är kvinnorna i klar majoritet.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Ledningen för högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och utbildningsledaren har ett utpekat
ansvar för att åtgärder för att främja jämställdhet i utbildningen sätts in vid behov. Det gäller till
exempel kursutbud, kursplanearbetet, seminarier och frågor som berör handledarkollegiets arbete.
Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp jämställdhetsfrågor i de individuella samtal som hen har
med doktoranderna och att utbildningsledaren och handledarkollegiet tillsammans för diskussioner
om åtgärder och behov av utvecklingsinsatser. Totalt sett finner bedömargruppen att
förutsättningarna är goda för en systematisk uppföljning av jämställdhetsperspektivet i utbildningen.
Bedömargruppen noterar att situationen med den ojämna könsfördelningen i doktorandgruppen står
klar för högskolan. Däremot saknas en diskussion om strategier för att ändra på detta. Högskolan
avser att ta fram nya handlingsplaner för lika rättigheter som är anpassade till den nya
diskrimineringslagen, och detta arbete ska integreras med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bedömargruppen vill lyfta fram att högskolan på ett föredömligt sätt bidrar aktivt till att belysa
forskningen och den akademiska verksamheten i ett jämställdhetsperspektiv när det gäller val av
forskningsproblem och forskningsområde. Detta fördjupar förståelsen för jämställdhetens roll i
akademisk verksamhet.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Självvärderingen visar hur uppföljning och återkoppling av forskarutbildningens olika delar går till. På
central nivå finns en strategisk kompetensförsörjningsplan som uppdateras regelbundet.
Självvärderingen visar att handledare och lärare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Det
sker en systematisk uppföljning av forskarutbildningsmiljön. Erfarenhetsåterföring sker genom arbetet
med kursvärderingar samt genom årliga avstämningar med lärare och utbildningsledare i samband
med att de individuella studieplanerna revideras. Företrädare för doktoranderna deltar också i
ledningsorgan, och det finns en central överklagandenämnd.
Den individuella studieplanen och dess årliga revidering har en viktig funktion i den systematiska
uppföljningen av aspektområdet utformning, genomförande och resultat. Utbildningsledaren spelar en
viktig roll i att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktoranderna.
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Den systematiska uppföljningen av de tre perspektiven bedöms som tillfredsställande. För
uppföljningen av arbetslivets perspektiv är processen med de individuella studieplanerna viktig
genom att den behandlar de inslag i utbildningen som säkerställer en koppling till arbetslivet.
Karriärsamtalen med vd under slutet av utbildningen utgör också ett viktigt tillfälle att stämma av de
egna kompetenserna mot arbetslivets krav.
Att de synpunkter som framkommer tas tillvara i utvecklingsarbetet med hänsyn till doktorandernas
behov synliggörs i självvärderingen, till exempel genom redogörelser för hur forskningsnämnden
diskuterar de sammanställda kursutvärderingarna. Ytterligare exempel är att kursutvärderingarna
utgör grund för kursplaneringen, och att de individuella studieplanerna utgör underlag för planering av
kursutbud och handledarresurser. Vidare revideras den allmänna studieplanen, studiehandboken och
individuella studieplaner i syfte att tydliggöra förväntningar och rättigheter.
Ledningen för högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och utbildningsledaren har ett utpekat
ansvar för att åtgärder för att främja jämställdhet i utbildningen sätts in vid behov. Det gäller till
exempel kursutbud, kursplanearbetet, seminarier och frågor som berör handledarkollegiets arbete.
Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp jämställdhetsfrågor i de individuella samtal som hen har
med doktoranderna och att utbildningsledaren och handledarkollegiet tillsammans för diskussioner
om åtgärder och behov av utvecklingsinsatser.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande. Forskning av
relevans för utbildningen bedrivs vid flera forskargrupper, och såväl forskarutbildningen som
forskningen svarar mot ett stort utbildningsåtagande för högskolan. Forskarutbildningsämnet är
tvärvetenskapligt, har en relevant avgränsning och specificerar det didaktiska kunskapsintresset.
Vad gäller aspekten personal och forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen att sammansättningen
svarar mot nuvarande behov. Dock finns ett behov av snar rekrytering av docent- och
professorskompetenta handledare. Den modell med halvtidsanställda doktorander som högskolan
har, och som också gäller för den aktuella forskarskolan, ger en god kontakt med skola och utbildning
och bidrar till relevans i val av forskningsproblem. Samtidigt vill bedömargruppen påpeka att detta
ställer krav på att doktorandernas arbetssituation bevakas och att de kan upprätthålla sina
forskarstudier utan att andra åtaganden inkräktar. I nuvarande situation är det en nationell
forskarskola som står för den övervägande delen av finansieringen. Högskolan bör överväga vad som
händer med forskarutbildningen på sikt när sådant stöd inte längre ges.
Miljöns internationella förankring genom deltagande i olika nätverk är övertygande. Det finns en
tydlighet och progression i förväntningarna på doktorandernas deltagande i både nationella och
internationella konferenser, där kraven höjs successivt under utbildningens gång.
Bedömargruppen ser strävan mot gemensamma kurser med övriga forskarutbildningar inom det
utbildningsvetenskapliga fältet samt med andra fackhögskolor som viktigt för såväl bredd och djup i
forskarutbildningen som för färdighetsträningen. Eftersom antalet doktorander är litet framstår det
som viktigt att kurser kan ges tillräckligt ofta för att de ska passa in i en enskild doktorands behov av
progression. Det framstår även som viktigt att högskolan bevakar att doktoranderna utgör ett kollektiv
som samverkar och att de kan bygga upp en forskaridentitet.
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Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande
utifrån den praxis som tillämpas vid högskolan och som synes gällt för den tidigare
forskarutbildningen i didaktik. Bedömargruppen finner att det generellt finns goda möjligheter att
utveckla adekvata kunskaper, förmågor och förhållningssätt under utbildningen. Kursmomenten bidrar
till metod- och teorikunskaper samtidigt som de ger en breddning och fördjupning inom ämnet.
Måluppfyllelsen säkras genom flera olika typer av kunskapsredovisningar vid seminarier, i kurser och
genom inslag där doktoranderna får skriva forskningsansökningar och granska andras forskning.
Dessa inslag bedöms också bidra till att stärka doktorandernas forskaridentitet. Vad gäller
aspektområdet utformning, genomförande och resultat ser bedömargruppen värdet av den nära
samverkan med det omgivande samhället, eftersom den ger en god insikt i forskningens roll,
möjligheter och begränsningar.
Forskarutbildningen sker i nära samspel med det omgivande samhället och med utbildningssektorn.
Faktum att både doktorandgruppen och de flesta lärare har en nära relation till sina praktikfält bidrar
till att doktoranderna förbereds för ett föränderligt arbetsliv.
Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och
lärprocesserna. Självvärderingen visar att doktorandernas erfarenheter och åsikter efterfrågas och tas
till vara. Doktoranderna har representanter i formella organ, gör kursutvärderingar och kallas till årliga
samtal med utbildningsledaren. Detta fyller en central funktion i återkopplingen. Även den årliga
revideringen av de individuella studieplanerna leder till att doktoranders synpunkter tas till vara.
Bedömargruppen vill betona vikten av att doktorandernas arbetssituation säkras, så att de kan
upprätthålla sin aktivitetsgrad samt delta i och bidra till seminarier och andra moment.
Jämställdheten bevakas i det dagliga arbetet genom tydliga processer för val av opponent,
betygsnämnd och andra funktioner inom utbildningen. Det finns också kursmoment och
högskolepedagogiska inslag som stärker jämställdhetsperspektivet. Bedömargruppen noterar också
att utbildningen utöver detta genom kurser väcker grundläggande frågor om vilken roll jämställdhet
spelar i forskning och vid val av forskningsproblem, samt vid andra överväganden inom forskningen.
Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Den allmänna modell för systematisk uppföljning man avser följa, och som stämmer med den praxis
som tillämpas vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
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Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik med inriktning mot

A-2016-12-4164

specialpedagogik - licentiat- och
doktorsexamen
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat.
Av självvärderingen och den allmänna studieplanen framgår att forskarutbildningsämnet i pedagogik
med inriktning mot specialpedagogik svarar mot ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med fokus på
lärande och undervisning av barn, ungdomar och vuxna som antingen är i behov av särskilt stöd eller
har funktionsnedsättning, eller både och. Det framgår att inkluderings- och exkluderingsprocesser är
centrala teman. Denna avgränsning avspeglar områdets komplexitet och omfattning såsom det
uppfattas internationellt.
Av självvärderingen framgår att forskarutbildningsämnet pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik är nyinrättat och ingår i en grupp om tre forskarutbildningsämnen inom området
pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Forskarskolan i lärande och kommunikation svarar för dessa
tre forskarutbildningar och den samverkan som sker mellan dem. Högskolan bedrev tidigare en
forskarutbildning i specialpedagogik, men har ersatt denna med en forskarutbildning i pedagogik med
inriktning mot specialpedagogik. Att forskarutbildningen är nyinrättad innebär att bedömargruppen
framför allt har tagit ställning till planer för framtida verksamhet snarare än pågående verksamhet.
Samtidigt som den allmänna studieplanen och självvärderingen avgränsar forskarutbildningen i
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik på ett adekvat sätt, betonar underlagen att de tre
forskarutbildningsämnena samverkar på ett sätt som gör att den vetenskapliga grunden för och
behovet av denna forskarutbildning framstår som något otydlig. Bedömargruppen finner också att den
allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet skiljer sig relativt lite från de övriga
forskarutbildningarna. Det framgår inte av underlagen vilka vetenskapliga motiv som ligger till grund
för att de tidigare forskarutbildningsämnena gjorts om till specialiseringar inom pedagogik.
Forskarutbildningens struktur med ämnet pedagogik som nav är ett resultat av att forskarutbildningen
inom det utbildningsvetenskapliga området vid Högskolan för Lärande och kommunikation (HLK) har
gjorts om med syfte att garantera en tillräckligt stor grupp doktorander och handledare med adekvat
kompetens. Bredden i forskarutbildningsämnet stöds genom tillgång till kompetens vid andra delar av
högskolan, genom de tre angivna specialiseringsmöjligheterna, genom det tvärvetenskapliga
upplägget av utbildningen och genom bredd i metodskolning.
Forskarutbildningsämnets relation till området för forskarutbildning är adekvat. Högskolan har en
omfattande utbildning inom det pedagogiska fältet och behovet av specialpedagogisk kompetens för
dessa utbildningar är väl känt. Högskolan har också forskargrupper som arbetar med
specialpedagogiska frågor, inklusive frågor om inkludering och exkludering. Två forskargrupper
beskrivs i självvärderingen som starka inom det specialpedagogiska fältet. Det är dock oklart i
underlagen exakt vilken roll dessa grupper spelar för undervisning och handledning inom denna
specifika forskarutbildning.
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Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Handledar- och lärargruppen för doktorander inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
består dels av två personer som anges som handledare, dels av en större grupp forskare som är
lärare och forskare i miljön och som kommer från olika forskningsområden inom och utanför
pedagogiken och som hör hemma i olika forskargrupper. Det finns också forskare som är verksamma
vid andra lärosäten som ska bidra. Det är svårt att utröna med hjälp av underlagen vilken roll de är
tänkta att ha när det gäller att utveckla en specialpedagogisk forskningsmiljö. Det är inte heller
kvantifierat på något tydligt sätt i vilken utsträckning dessa forskare och lärare är tänkta att medverka i
forskarutbildningen.
Av de angivna handledarna (två lektorer varav en med docentkompetens) är den ena relativt väl
publicerad, men detta verkar inte gälla för den andra. Bedömargruppen konstaterar att pedagogik
med inriktning mot specialpedagogik inte lever upp till det krav högskolan själv formulerar för ett
forskarutbildningsämne, nämligen att det ska vara företrätt av dels minst två docentkompetenta
handledare, dels en tillsvidareanställd professor som handleder doktorander i ämnet. Det anges dock
i underlagen att en professor och två docenter svarar för handledningen av de tre doktorander som är
antagna till forskarutbildning i specialpedagogik enligt tidigare studieplan. Samtidigt finns omfattande
kompetens inom det specialpedagogiska forskningsfältet i de forskargrupper som verkar vid
högskolan. Detta stärker den vetenskapliga basen, men det är inte klart i självvärderingen vilken roll
dessa grupper och deras vetenskapliga kompetens avses spela för forskarutbildningen.
Enligt självvärderingen ska varje doktorand ha minst två handledare varav minst en ska ha genomgått
handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Av självvärderingen framgår också att
professorer har forskningstid i tjänst, medan övriga forskare får medel genom forskarmiljöerna.
Antalet handledare och deras sammantagna kompetens kan förefalla adekvat i omfattning och
sammantagen kompetens för det uppdrag man har för närvarande (en deltidsstuderande doktorand
mot licentiatexamen). Ändå ifrågasätter bedömargruppen att detta är en hållbar uppsättning för att i
framtiden kunna vidmakthålla en miljö för forskarutbildning med inriktning mot specialpedagogik.
Antalet doktorander och handledare är för lågt för att bibehålla och utveckla handledarkompetensen.
En handledargrupp som består av två handledare, där endast en är docentmeriterad och väl
publicerad, innebär också en stor sårbarhet. Det finns tydliga rutiner för handledarbyten, men det är
uppenbart att det är svårt att genomföra handledarbyte när det endast finns en docentmeriterad
handledare i handledargruppen. Bedömargruppen saknar en tydlig plan för hur forskarutbildningen
ska byggas upp, hur kontinuiteten ska säkerställas, hur rekrytering och utveckling av
handledarkompetensen ska ske och hur finansieringen av doktorander ska lösas.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Det framgår av självvärderingen att handledare och lärare inom samtliga forskarutbildningar har en
individuell kompetensutvecklingsplan och att det erbjuds ett kursprogram i högskolepedagogik.
Möjligheter till forskning ingår i anställningen för professorer och övriga handledare. Detta förefaller
vara generella regler, vars konsekvenser för den aktuella forskarutbildningen inte specificeras.
Genom den praxisnära forskningen har lärarna goda möjligheter att följa samhällsutvecklingen. Ett
nyligen inrättat handledarkollegium ska stödja kollegialt lärande. Underlagen visar att handledarnas
och lärarnas kompetens och kompetensutveckling följs upp systematiskt, och att åtgärder vidtas för
att främja hög kvalitet i utbildningen. Exempel på sådana kvalitetshöjande åtgärder är det nyinrättade
handledarkollegiet och den utvecklade processen för individuella studieplaner. Det sker återkoppling
inom organisationen och till utomstående intressenter. Det framgår också att högskolan arbetar aktivt
med en kompetensförsörjningsplan som ska säkerställa forskarutbildningarnas kompentens genom
rekrytering och vidareutbildning. Modellen för den systematiska uppföljningen bedöms som
tillfredsställande. Samtidigt konstaterar bedömargruppen att handledargruppen inte lever upp till de
krav som högskolan själv har för att bedriva forskarutbildning inom pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå skulle kunna bedrivas på en hög vetenskaplig nivå, men det saknas goda
utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället
både nationellt och internationellt.
Den forskning vid lärosätet som specifikt knyter an till forskarutbildningsämnet har god kvalitet och
bedrivs inom ramen för forskargrupper med god nationell och internationell publicering. Däremot är
det oklart i underlagen vilken roll dessa forskargrupper spelar för just denna utbildning.
Forskarutbildningen är nyinrättad och under uppbyggnad. Endast en doktorand, som studerar på
deltid mot licentiatexamen, har antagits. Sedan tidigare finns tre doktorander i en angränsande
forskarutbildning med i huvudsak samma inriktning, varav en har avbrott i sin utbildning. Samtidigt
nämner underlagen att det finns ett flertal doktorander i forskningsmiljöer med specialpedagogiska
intressen, men det framgår inte hur dessa medverkar i eller bidrar till doktorandmiljön och
forskarutbildningsmiljön. Undervisning och seminarier är förlagda till fasta dagar för att doktoranderna
lättare ska kunna delta. Doktoranderna ska ha en bakgrund inom skola och utbildning och de ska
bedriva sina forskarstudier på deltid enligt den modell som högskolan tillämpar för andra
forskarutbildningar.
Forskarutbildningsmiljön för pedagogik med inriktning mot specialpedagogik framstår som mycket
liten, och omfattningen framstår som otillräcklig för att det ska gå att bedriva en forskarutbildning på
hög vetenskaplig nivå och med den bredd och långsiktighet som förutsätts. En god
forskarutbildningsmiljö är inte säkerställd med endast en deltidsdoktorand som har en mycket
begränsad fysisk närvaro i forskarutbildningsmiljön. Även om det sedan tidigare finns två aktiva
deltidsdoktorander i den angränsande forskarutbildningen med i huvudsak samma inriktning och en
nära samverkan med de andra forskarutbildningarna, är det otydligt hur endast en deltidsdoktorand
ska kunna bygga upp en forskaridentitet inom ramen för forskarutbildningen med inriktning mot
specialpedagogik.
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Högskolans forskning inom kunskapsområdet sker i nära samverkan med det omgivande samhället
och med internationell forskning. Även om högskolans forskning inom kunskapsområdet förefaller
hålla hög kvalitet saknas de utbildningsmässiga förhållandena i övrigt som krävs för att säkerställa en
forskarutbildningsmiljö av god kvalitet. Bedömargruppen saknar en tydlig plan för hur
forskarutbildningen ska byggas upp, hur kontinuiteten ska säkerställas, hur rekrytering av
handledarkompetens ska ske och hur finansieringen av doktorander ska lösas.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Forskarutbildningen är nyinrättad och uppföljningen för att säkerställa hög kvalitet beskrivs vara
samma som den som gäller för övriga forskarutbildningar i pedagogik. Moment som ingår i den
systematiska uppföljningen av forskarutbildningsmiljön är arbetet med kursutvärderingar samt de
årliga avstämningar med lärare och utbildningsledare som sker i samband med att de individuella
studieplanerna revideras. Det framgår även att det sker en uppföljning av forskningsgruppernas
publicering. Modellen för systematisk uppföljning bedöms som tillfredsställande. Bedömargruppen
saknar dock en redogörelse för hur forskarutbildningsmiljön ska få fler doktorander och kunna
utvecklas och säkerställas på sikt när det gäller bredd, omfattning och långsiktig hållbarhet. Under
intervjuerna nämndes att man prioriterade en ökad rekrytering, men utan att konkretisera detta
närmare. Högskolans ansvar för kontinuitet och stabilitet i utbildningen är inte säkerställd i den
beskrivning som ges i självvärderingen. Trots dessa svagheter bedöms modellen för den
systematiska uppföljningen vara tillfredsställande.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget inte
vara tillfredsställande.
Den allmänna studieplanen och självvärderingen avgränsar forskarutbildningen i pedagogik med
inriktning mot specialpedagogik på ett adekvat sätt. Samtidigt betonar underlagen samverkan mellan
de tre forskarutbildningsämnena på ett sätt som gör att den vetenskapliga grunden framstår som
något otydlig.
Även om antalet handledare och deras sammantagna vetenskapliga kompetens kan förefalla adekvat
i förhållande till det nuvarande uppdraget, bedöms handledarresurserna som mycket sårbara och inte
långsiktigt hållbara. Det råder dessutom osäkerhet om i vilken utsträckning miljöns forskare och
handledare med professors- och docentkompetens medverkar i utbildningen och deltar i
handledningen.
För aspekten forskarutbildningsmiljö bedöms antalet studerande vara alltför litet för att kvaliteten i
forskarutbildningen ska anses vara säkerställd. En god forskarutbildningsmiljö är inte säkerställd med
en deltidsdoktorand med mycket begränsad fysisk närvaro. Bedömargruppen menar att en tydlig plan
för uppbyggnad och finansiering behövs för att säkra kvaliteten, bredden och långsiktigheten.
Bedömargruppen finner också att den allmänna studieplanen för forskarutbildning skiljer sig relativt
lite från de övriga forskarutbildningarna, och att det därmed går att ifrågasätta vilka motiv det finns för
att ha en särskild forskarutbildning med denna inriktning. Bedömargruppen noterar att det framgår av

206(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

underlagen att ingen doktorand har avlagt examen i den tidigare forskarutbildningen i
specialpedagogik under perioden 2012-2016. Detta väcker också frågor om miljö, resurser och
forskarutbildningens roll vid högskolan.
Bedömargruppen finner samtidigt att samverkan med det omgivande samhället prioriteras, vilket
skapar en god grund för forskningens relevans. Samtidigt innebär detta risker genom att
arbetsbelastningen för doktorander med två arbetsgivare kan komma att inverka negativt på
genomströmningen och på doktorandernas möjligheter att delta i forskarutbildningsaktiviteter aktivt
och kontinuerligt. Bedömargruppen saknar en diskussion om denna problematik.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Eftersom forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik är nyinrättad får
bedömningen ske mot bakgrund av den planering som redovisas i självvärderingen och i
studiehandboken. Av underlaget framgår att kursutbudet innehåller inslag i form av kurser, seminarier
och handledning som avser att ge bred kunskap och förståelse. Kurser med lärandemål av detta slag
ges som obligatoriska inslag av både teoretisk som metodisk karaktär, och som ämnesspecifika
kurser som ger bakgrund och fördjupning. De obligatoriska inslagen i utbildningen motsvarar enligt
den allmänna studieplanen 30 högskolepoäng. De teoretiska och metodiska kurserna är samma som
också erbjuds doktorander vid de andra forskarutbildningarna, såsom vetenskapsteori,
vetenskapsfilosofi och kvantitativ respektive kvalitativ metod. De exempel på kurser som ges som del
av den ämnesspecifika delen av kursutbudet är gemensamma med kurser som ges under andra året
vid en masterutbildning med rubriken Interventions in Childhood. Exempel på moment som bidrar till
måluppfyllelse är att studenterna författar konferens- och seminarieuppsatser. Att doktoranderna
uppnår lärandemålen säkerställs genom examination. Doktoranderna har möjlighet att uppnå bred
kunskap och förståelse genom den nära samverkan med de två andra forskarutbildningarna inom
pedagogik, och genom att det finns kurser som genomförs som läskurser. Eftersom
forskarutbildningsmiljön endast omfattar en deltidsstuderande doktorand med inriktning mot
licentiatexamen är det dock uppenbart svårt att ge kurser tillräckligt ofta och med tillräckligt hög
kvalitet inom forskarutbildningsämnet. Bedömargruppen menar också att läskurser inte är optimalt
eftersom en forskarutbildning förutsätter att frågor bearbetas i ett aktivt doktorandkollektiv.
Eftersom utbildningen är nyinrättad finns inga tillgängliga uppgifter om genomströmning.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Modellen beskriver hur
progressionen gällande måluppfyllelsen av kunskapsformen kunskap och förståelse ska gå till genom
examination, seminarier och en kontinuerlig utvärdering av progressionen i avhandlingsarbetet vid
seminarier. Uppföljning sker också genom den individuella studieplanen en gång per år. De nya
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formerna för arbete med den individuella studieplanen innebär en kvalitetshöjande åtgärd, eftersom
avsikten är att utbildningen ska dokumenteras gentemot examensmålen. Uppföljningens resultat
avses omsättas i åtgärder för kvalitetsutveckling, och återkoppling ska ske till relevanta intressenter
både inom och utanför högskolan. Modellen bedöms som tillfredsställande.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar inte förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Det framgår av självvärderingen och den allmänna studieplanen att forskarutbildningen ska bidra till
att hos doktoranden skapa en identitet som forskare och trygghet inom det egna ämnet. Den
allmänna studieplanen betonar att hit hör såväl teoretiska som metodiska kunskaper och förmåga att
kunna planera och genomföra forskningsarbete inom utsatt tid. Förmågor som att skriva
forskningsansökningar och förbereda ansökningar om etikprövning tränas och bedöms.
Progressionen i studenternas utveckling avses följas genom kurser, seminarier och handledning samt
genom arbetet med den individuella studieplanen.
Lärosätets beskrivning av hur måluppfyllelsen ska säkerställas bedöms som adekvat och rimlig.
Bedömargruppen ifrågasätter dock starkt huruvida detta är möjligt att genomföra med nuvarande
förutsättningar, som innebär endast en deltidsstuderande doktorand mot licentiatexamen. Enligt
bedömargruppen krävs både en aktiv doktorandgrupp och fysisk närvaro i forskarutbildningsmiljön för
att det ska vara möjligt att utveckla de efterfrågade färdigheterna och förmågorna. Bedömargruppen
efterfrågar en tydlig analys av de problem som följer av att det endast finns en doktorand i
forskarutbildningsmiljön och av att doktoranden dessutom bedriver deltidsstudier. Bedömargruppen
efterfrågar även en redogörelse för hur lärosätet har tänkt att säkra måluppfyllelsen utifrån dessa
förutsättningar. Utbildningen ger inte stöd för att utveckla de efterfrågade förmågorna inom
kunskapsformen färdighet och förmåga tillsammans med andra doktorander inom
forskarutbildningsämnet.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljningen
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Modellen bedöms som
tillfredsställande.
Den individuella studieplanen används som ett centralt verktyg i den systematiska uppföljningen. Det
löpande arbetet med planen ska stödja doktorandernas möjligheter att bli färdiga i tid, och används
även för att följa upp enskilda doktoranders måluppfyllelse. Förfarandet med den individuella
studieplanen har utvecklats så att dokumentationen ansluter till examensmålen för utbildningens olika
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delar. Exempel på åtgärder som har vidtagits är att doktorander ska ingå i läsgrupper vid
avstämningar av avhandlingsarbetens progression, det vill säga vid avhandlingarnas planerings-,
mitt- och slutseminarier. Återkoppling sker till relevanta intressenter som arbetar med skolutveckling
och andra frågor. Det skolnära forskningskonceptet bygger på en samverkan med kontinuerlig
återkoppling till skola och andra aktörer med ansvar för skolutveckling.
Eftersom forskarutbildningsmiljön är så begränsad ser bedömargruppen att lärosätet har en stor
utmaning i att säkerställa att verksamheten med kurser och andra inslag stödjer doktorandens
förmåga att utveckla tillräckliga färdigheter i kunskapsformen färdighet och förmåga. Utmaningarna
har inte med högskolans modell för systematisk uppföljning att göra, utan med den mycket
begränsade forskarutbildningsmiljön.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har inte nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Progressionen i studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt sker genom kurser, seminarier
och handledning, och följs upp genom den individuella studieplanen. Avhandlingsarbetet granskas
också vad gäller måluppfyllelse, och såväl handledare som utbildningsledare deltar i granskningen.
Enligt självvärderingen ska också förmågan att skriva forskningsansökningar och förbereda
ansökningar om etikprövning tränas och bedömas. Av självvärderingen framgår att det finns flera
förslag på hur måluppfyllelsen ska säkras, bland annat att doktoranderna ska ingå i läsgrupper för
avhandlingar och därmed träna sig i att värdera forskning och forskningens relevans. Det finns också
förslag på att införa mer grupphandledning för att bredda doktorandernas färdigheter i att bedöma
forskningsarbeten. Genom arbete med planering av forskningsansökningar och insikter i de olika
forskningsgruppernas arbete med forskningsetik ska doktoranderna få tillfredsställande möjligheter att
nå insikt i forskningens möjligheter och begränsningar.
Lärosätets beskrivning av hur måluppfyllelsen ska säkerställas bedöms som adekvat och rimlig.
Bedömargruppen ifrågasätter dock starkt huruvida detta är möjligt att genomföra med
forskarutbildningens nuvarande förutsättningar som innebär endast en deltidsstuderande doktorand
mot licentiatexamen. Enligt bedömargruppen krävs både en aktiv doktorandgrupp och fysisk närvaro i
forskarutbildningsmiljön för att det ska vara möjligt att nå måluppfyllelse. Bedömargruppen efterfrågar
en grundlig analys av de problem som är förknippade med en endast en doktorand i
forskarutbildningsmiljön. Bedömargruppen efterfrågar också en redogörelse för hur lärosätet avser att
säkra måluppfyllelsen med dessa förutsättningar. Eftersom forskarutbildningsmiljön är så begränsad
ifrågasätter bedömargruppen att lärosätet kan säkerställa en verksamhet med kurser och andra
inslag som stödjer doktorandens förmåga att inom forskarutbildningsämnet utveckla tillräckliga
färdigheter i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Modellen bedöms som
tillfredsställande.
Genom den årliga revideringen av den individuella studieplanen dokumenteras måluppfyllelsen för
värderingsförmåga och förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Utbildningsledaren spelar här en
viktig roll i att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktoranderna. Erfarenheterna
från dessa samtal förs vidare i organisationen. Återkoppling sker till relevanta intressenter som
arbetar med skolutveckling och andra frågor. Det skolnära forskningskonceptet bygger på en
samverkan med kontinuerlig återkoppling till skola och andra aktörer med ansvar för skolutveckling.
Eftersom forskarutbildningsmiljön är så begränsad ser bedömargruppen att lärosätet har en stor
utmaning i att säkerställa en verksamhet som med kurser och andra inslag stödjer doktorandens
förmåga att inom forskarutbildningsämnet utveckla tillräckliga färdigheter i kunskapsformen
värderingsförmåga och förhållningssätt. Utmaningen har inte med högskolans modell för systematisk
uppföljning att göra, utan med den mycket begränsade forskarutbildningsmiljön.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms inte
vara tillfredsställande.
Bedömargruppen konstaterar att analysen av aspektområdet har genererat intressanta förslag om
doktorandernas medverkan i granskningar av avhandlingar och forskningsarbeten i "peer-review"form, som ytterligare stärker de metodiska och teoretiska kunskaperna och tränar förmågan att
bedöma och ta ställning till forskningens möjligheter. Det kan också konstateras att doktoranderna får
insyn i forskningsetiska frågor både genom undervisningen och genom forskargruppernas
verksamhet. En tydlig brist i framställningen är att den inte analyserar problemen med
deltidsstuderande doktorander och med att det dessutom endast finns en antagen doktorand som
studerar på deltid mot licentiatexamen.
När det gäller kunskapsformen kunskap och förståelse har doktoranden möjlighet att uppnå bred
kunskap och förståelse genom den nära samverkan med de två andra forskarutbildningarna inom
pedagogik, och genom att det finns kurser som genomförs som läskurser. De teoretiska och
metodiska kurserna är samma som också erbjuds doktorander vid de andra forskarutbildningarna,
såsom exempelvis vetenskapsteori.
Måluppfyllelsen i kunskapsformerna färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt bedöms däremot inte vara säkerställd. Lärosätets beskrivningar av hur
måluppfyllelsen i de två kunskapsformerna ska säkerställas bedöms som adekvat och rimlig.
Bedömargruppen ifrågasätter dock starkt huruvida detta är möjligt att genomföra med nuvarande
förutsättningar, som innebär endast en deltidsstuderande doktorand mot licentiatexamen. Eftersom
forskarutbildningsmiljön är så begränsad ser bedömargruppen att lärosätet har en stor utmaning i att
säkerställa att verksamheten med kurser och andra inslag stödjer doktorandens förmåga att utveckla
tillräckliga färdigheter i kunskapsformerna färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt. Enligt bedömargruppen krävs både en aktiv doktorandgrupp och fysisk närvaro i
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forskarutbildningsmiljön för att det ska vara möjligt att utveckla de efterfrågade färdigheterna och
förmågorna. Med utgångspunkt i underlagen är det uppenbart att det inte finns en doktorandmiljö
inom forskarutbildningsämnet där doktorander på ett aktivt sätt kan sig lära av varandra och utveckla
de färdigheter, förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt som krävs för måluppfyllelse.
Bedömargruppen ifrågasätter därmed att lärosätet kan säkerställa en verksamhet med kurser och
andra inslag som leder till måluppfyllelse.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Arbetslivsperspektivet behandlas på ett ingående sätt i både självvärderingen och den allmänna
studieplanen. Det framgår att utbildningen är organiserad så att den ska vara arbetslivsrelevant i bred
mening. Det finns en nära kontakt mellan högskolan, forskare och utvecklingsansvariga
organisationer inom skola och utbildning. Kunskaper för ett föränderligt arbetsliv inom skola och
utbildning ges en framträdande plats. Arbetslivets perspektiv kommer också fram genom att
forskningsområden väljs och formuleras utifrån arbetslivets och samhällets behov. Doktorandernas
dubbla identitet som studerande och yrkesverksamma ger kontinuerlig återkoppling på forskningens
och kompetensutvecklingens relevans för arbetslivet. Dessutom har många av handledarna och
forskarna själva en bakgrund som lärare, vilket också ger en närhet till den föränderliga verksamhet
som modern utbildning innebär.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den individuella studieplanen ger förutsättningar för att visa hur kopplingen mellan arbetsliv och
utbildning ser ut och följs upp.
Hela den modell som högskolan byggt upp med yrkesverksamma doktorander ger möjligheter till
systematisk återkoppling mellan högskola och arbetsliv. Modellen bedöms kunna bidra till att stärka
sambandet mellan forskning och yrkesverksamhet.
Bedömargruppen vill lyfta den modell med samverkansdoktorander som ett tydligt exempel på hur
arbetslivsperspektivet kan tas till vara. I aspekten arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen dock
problem med att skapa kontinuitet i forskarutbildningen, och med att skapa möjligheter för
doktoranderna att framgångsrikt fullfölja sin forskarutbildning inom utsatt tid. Det är en utmaning att
förena ett krävande yrkesuppdrag med en doktorandroll, och erfarenheterna av denna modell borde
diskuteras mer utförligt.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar inte för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet
med att utveckla utbildningen och lärprocesser.
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Det faktum att doktorandgruppen endast omfattar en deltidsstuderande mot licentiatexamen gör att
det inte finns någon doktorandgrupp i egentlig mening vid forskarutbildningen. Detta är problematiskt
ur ett doktorandperspektiv på flera sätt, till exempel när det gäller möjligheten till aktivt lärande med
andra doktorander och på grund av den sårbarhet som en liten miljö innebär. Bedömargruppen ser
stora svårigheter för en ensam deltidsstuderande doktorand att ta aktiv del i arbetet med att utveckla
utbildningen och lärprocesserna. De brister som lyfts i bedömargruppens yttrande under
aspektområdena Miljö, resurser och område samt Utformning, genomförande och resultat är brister
även när det gäller doktorandperspektivet. Forskarutbildningsmiljön för pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik är liten och inte tillräckligt omfattande för att det ska gå att bedriva en utbildning på
forskarnivå med en hög vetenskaplig nivå och med den bredd och långsiktiga hållbarhet som
förutsätts. Även när det gäller måluppfyllelse av de olika kunskapsformerna väcker denna situation
frågor om huruvida kurser kommer att kunna erbjudas tillräckligt ofta, och om det kommer att finnas
en doktorandmiljö som gynnar doktorandens utveckling och lärande. Bedömargruppen menar att
situationen med en ensam deltidsstuderande doktorand även väcker frågor om i vilken utsträckning
forskarutbildningen har rimlig djup och långsiktighet.
Enligt självvärderingen verkar utbildningen för att doktoranderna ska kunna ta en aktiv del i arbetet
med att utveckla utbildningen och lärprocesserna. Det finns doktorandrepresentanter i formella organ,
kursutvärderingar genomförs och doktorander kallas till årliga samtal med utbildningsledaren både
individuellt och i grupp, vilket fyller en central funktion för återkoppling. Det är oklart hur
gruppsamtalet med utbildningsledaren organiseras för en ensam doktorand. En överklagandenämnd
som kan ta hand om tvister finns vid högskolan. Det finns också planer på att införa återkommande
anonyma doktorandenkäter, vilket ytterligare skulle kunna bidra till att doktorandernas situation och
synpunkter synliggörs. På ett individuellt plan har doktoranderna förhållandevis stora möjligheter att
påverka och utforma sin utbildning i samverkan med handledare och utvecklingsledare. Detta sker
genom arbetet med den individuella studieplanen samt genom planering av kurser, handledning,
avhandlingsarbete och andra aktiviteter. Som bedömargruppen tidigare har påpekat väcker dock
utbildningens mycket begränsade omfattning frågor om huruvida kurser och andra aktiviteter kommer
att kunna erbjudas tillräckligt ofta, och om det kommer att finnas en doktorandmiljö som gynnar
doktorandens utveckling och lärande.
Doktoranderna delar i hög grad sin tid mellan forskarutbildningen och en annan tjänst. Detta ställer
krav på att såväl doktoranderna som lärosätet och arbetsgivaren bevakar doktorandernas intressen
så att arbetsbelastningen blir rimlig, så att det är möjligt att delta i forskarutbildningsaktiviteter och så
att doktoranderna får en hemvist och en tillhörighet på lärosätet. Här är det positivt att den individuella
studieplanen i sin senaste revidering har utformats så att arbetsgivare måste ta del av den för att få
en inblick i vilka krav som ställs på doktoranden och hur planeringen ser ut framöver. Man har även
en digital plattform där doktoranderna kan ta del av information. Det är även positivt att lärosätet
arbetar för att underlätta deltagande genom att förlägga kurs- och mötestillfällen på specifika dagar.
Samtidigt noterar bedömargruppen att endast doktorander med anställning på lärosätet har en fast
arbetsplats med dator och dylikt. Övriga doktorander saknar detta, vilket gör det ännu svårare för de
doktorander som på grund av sin yrkesverksamhet redan har begränsade möjligheter att delta i
miljön.
Självvärderingen visar exempel på att doktoranderna stöttas på olika sätt. Ett viktigt inslag är att
karriärsamtal genomförs med vd mot slutet av utbildningen. Proceduren för hur handledarbyte kan
ske är tydlig, och det framgår att doktoranden inte behöver ange några skäl för bytet. Det är positivt
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att studiehandledningen tydliggör både policy för och förväntningar på handledningen, och på så sätt
informerar om och lyfter fram doktorandernas rättigheter.
Det framgår inte av självvärderingen vilka rättigheter och möjligheter som finns för att förebygga
ohälsa eller att hantera fördröjningar eller problem med avhandlingsarbetet på grund av
sjukskrivningar och dylikt. Det framgår inte heller vilka åtgärder som kan stötta doktorander vars tid att
fullfölja avhandlingsarbetet har tagit slut.
Bedömargruppen finner att självvärderingen inte i tillräcklig grad belyser de konkreta svårigheter som
uppkommer för doktoranderna genom modellen med halvtidsstudier kombinerat med halvtidsarbete
utanför akademin. Självvärderingen belyser inte heller i tillräcklig grad de svårigheter som är kopplade
till att vara ensam doktorand i forskarutbildningsmiljön.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen visar att det finns strukturer för systematisk uppföljning och återkoppling.
Självvärderingen redovisar också att det finns vissa svårigheter att få till stånd doktorandmedverkan i
olika organ, bland annat på grund av att doktoranderna har omfattande åtaganden utanför högskolan
och att doktoranderna är så få.
Av självvärderingen framgår att utbildningsledaren har en central roll i att följa doktorandernas
progression och i att ge återkoppling till både doktoranderna och organisationen. Att synpunkter som
framkommer tas till vara i utvecklingsarbetet med hänsyn till doktorandernas behov synliggörs i
självvärderingen på flera sätt. Exempelvis diskuteras de sammanställda kursvärderingarna i
forskningsnämnden, och sammanställningarna fungerar som en grund för kursplaneringen. Vidare
framgår att arbetet med de individuella studieplanerna utgör underlag för planering av kursutbud och
handledarresurser och att den allmänna studieplanen, studiehandboken och de individuella
studieplaner revideras för att tydliggöra förväntningar och rättigheter. Ett gott exempel på att
doktorandperspektivet bevakas är åtgärderna för att tydliggöra för doktorandernas arbetsgivare vilka
krav forskarutbildningen ställer, vilket är ett sätt att värna doktorandernas arbetssituation. Det finns
också ett doktorandkollegium som fungerar som forum för kontakt mellan doktorandkollektiv och
ledning. Omvänt fungerar kollegiet också för att återföra ledningens synpunkter till doktoranderna. I
underlaget beskrivs doktorandkollegiets verksamhet som problematisk, i och med att det kan vara
svårt för avtalsdoktoranderna att delta. Därför är det oklart i vilken mån doktorandkollegiet kan bidra
på ett effektivt sätt i praktiken.
Utbildningsledaren är ansvarig för att doktoranderna har en tillfredsställande arbetssituation,
studiemiljö och arbetsmiljö. De regelbundna samtal som utbildningsledaren för med doktoranderna
fyller därför en viktig funktion för att följa upp och åtgärda eventuella brister. När det gäller uppföljning
av progression och måluppfyllelse är det positivt att det finns en tydlighet gällande regelverk,
förväntningar, mål och strukturer. Det gör det också lättare för doktoranderna att fullfölja sina
utbildningar och avsluta avhandlingsarbetet inom de givna tidsramarna.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv inte vara tillfredsställande.
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Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Självvärderingen ger en detaljerad beskrivning av hur arbetet med jämställdhet sker med
utgångspunkt i den jämställdhetspolicy som gäller för högskolan. Jämställdhetsfrågor hålls levande i
organisationen och bevakas när handledarkollegiet sätts samman, när betygsnämnden utses och i
andra organisatoriska sammanhang. Självvärderingen visar också att jämställdheten bearbetas som
en akademisk fråga och är en del av den högskolepedagogiska utbildningen och av kurser och
seminarier, där man granskar kursinnehåll, val av forskningsproblem och forskningsansatser ur ett
jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som goda exempel och menar att
självvärderingen ger en övertygande bild av att jämställdhetsperspektivet är integrerat i såväl
utbildningen som i forskningen.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
HLK:s ledning och utbildningsledaren är ansvariga för att vid behov sätta in åtgärder för att främja
jämställdhet i utbildningen. Det gäller till exempel kursutbudet, kursplanearbetet, seminarier och
frågor som berör handledarkollegiets arbete. Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp
jämställdhetsfrågor i de individuella samtal som hen har med doktoranderna, och att
utbildningsledaren och handledarkollegiet tillsammans diskuterar behov av åtgärder och
utvecklingsinsatser. Totalt sett finner bedömargruppen att förutsättningarna är goda för en
systematisk uppföljning av jämställdhetsperspektivet i utbildningen.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Modellen bedöms som
tillfredsställande. Självvärderingen visar flera exempel på hur uppföljning och återkoppling av
forskarutbildningens olika delar går till. Eftersom forskarutbildningsmiljön är så begränsad ser
bedömargruppen dock att lärosätet har stora utmaningar när det gäller att säkerställa en verksamhet
med kurser och andra inslag som stödjer doktoranden att nå måluppfyllelse i utbildningens alla delar.
Utmaningarna har inte med högskolans modell för systematisk uppföljning att göra, utan med den
mycket begränsade forskarutbildningsmiljön.
Underlagen visar att handledarnas och lärarnas kompetens och kompetensutveckling följs upp
systematiskt, och att åtgärder vidtas för att främja hög kvalitet i utbildningen. Samtidigt konstaterar
bedömargruppen att handledargruppen inte lever upp till de krav som högskolan själv har ställt för att
bedriva forskarutbildning inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Ett nyligen inrättat
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handledarkollegium ska stödja kollegialt lärande. Detta handledarkollegium är ett exempel på
åtgärder som främjar kvalitet i utbildningen. Ett annat exempel är den utvecklade processen för de
individuella studieplanerna. Forskarutbildningsmiljön följs upp på olika sätt. Arbetet med
kursutvärderingar samt de årliga avstämningarna med lärare och utbildningsledare i samband med att
de individuella studieplanerna revideras borgar för att forskarutbildningsmiljön följs upp. Uppföljning
sker också genom ledningsorgan där även doktorander bidrar, och det finns dessutom en central
överklagandenämnd.
Den individuella studieplanen och dess årliga revidering fyller en viktig funktion för den systematiska
uppföljningen av aspektområdet utformning, genomförande och resultat. Utbildningsledaren spelar en
viktig roll i att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktorander.
Den individuella studieplanen ger förutsättningar att visa hur kopplingen mellan arbetsliv och
utbildning ser ut och följs upp. Hela den modell som högskolan har byggt upp med yrkesverksamma
doktorander ger möjligheter till systematisk återkoppling mellan högskola och arbetsliv, och bedöms
kunna bidra till att stärka sambandet mellan forskning och yrkesverksamhet.
Av självvärderingen framgår att utbildningsledaren har en central roll i att följa doktorandernas
progression och i att ge återkoppling till både doktoranderna och organisationen. Att synpunkter som
framkommer tas till vara i utvecklingsarbetet med hänsyn till doktorandernas behov synliggörs i
självvärderingen på flera sätt. Exempelvis diskuteras de sammanställda kursutvärderingarna i
forskningsnämnden, och sammanställningarna är en grund för kursplaneringen. Vidare framgår det
att arbetet med de individuella studieplanerna fungerar som ett underlag vid planering av kursutbud
och handledarresurser. Dessutom revideras den allmänna studieplanen, studiehandboken och de
individuella studieplanerna regelbundet för att tydliggöra förväntningar och rättigheter.
HLK:s ledning och utbildningsledaren ansvarar för att vid behov sätta in åtgärder för att främja
jämställdhet i utbildningen. Det gäller till exempel kursutbudet, kursplanearbetet, seminarier och
frågor som berör handledarkollegiets arbete. Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp
jämställdhetsfrågor i de individuella samtalen med doktoranderna.
Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik är nyinrättad och har endast en
deltidsstuderande doktorand som är antagen mot licentiatexamen. Sedan tidigare finns en
forskarutbildning i specialpedagogik med två aktiva doktorander som följer en tidigare studieplan. Den
tidigare studieplanen är i sitt upplägg mycket lik den nyinrättade utbildning som granskas här. Den
självvärdering som presenterats avser alltså i huvudsak planer. Planerna visar att upplägget liknar de
två andra forskarutbildningar inom pedagogik som högskolan har.
Vad gäller de båda aspektområdena Miljö, resurser och område och Utformning, genomförande och
resultat menar bedömargruppen att forskarutbildningsmiljön i nuvarande form och omfattning är alltför
begränsad för att bredd och djup samt kvalitet och långsiktighet ska kunna anses säkerställd.
Forskarutbildningsämnets avgränsning och koppling till vetenskaplig grund och beprövad verksamhet
är adekvat, liksom ämnets relation till området. Även om utbildningens handledargrupp bedöms som
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adekvat i förhållande till utbildningens nuvarande omfattning, bedöms handledargruppen vara alltför
begränsad för att säkerställa kontinuitet. Faktum att endast en deltidsdoktorand med inriktning mot
licentiatexamen deltar i utbildningen innebär en sårbarhet också på så sätt att det inte finns ett
tillräckligt antal handledaruppdrag för eventuella kommande forskare och handledare. Högskolan har
en omfattande verksamhet inom forskning och utbildning som knyter an till forskarutbildningsämnet.
Det framgår dock inte på vilket sätt de forskningsaktiva lärare som finns inom högskolan och som
verkar inom olika forskargrupper bidrar till just denna forskarutbildning. Forskarutbildningsmiljön för
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik framstår som mycket liten, och omfattningen framstår
som otillräcklig för att kunna bedriva en forskarutbildning på en hög vetenskaplig nivå och med den
bredd och långsiktighet som förutsätts. En god forskarutbildningsmiljö är inte säkerställd med en
deltidsdoktorand med mycket begränsad fysisk närvaro. Även om det sedan tidigare finns två aktiva
deltidsdoktorander i en angränsande forskarutbildning med i huvudsak samma inriktning, och även
om det sker nära samverkan med de andra forskarutbildningarna, är det otydligt hur endast en
deltidsdoktorand ska kunna bygga upp en forskaridentitet inom ramen för forskarutbildningen med
inriktning mot specialpedagogik.
Lärosätets beskrivning av hur måluppfyllelse av kunskapsformerna ska säkerställas bedöms som
adekvat och rimlig. Bedömargruppen ifrågasätter dock starkt huruvida detta är möjligt att genomföra
med nuvarande förutsättningar vad gäller kunskapsformerna Färdighet och förmåga och
Värderingsförmåga och förhållningssätt. Det krävs både en doktorandgrupp och fysisk närvaro i
forskarutbildningsmiljön för att det ska vara möjligt att utveckla de efterfrågade färdigheterna och
förmågorna samt uppnå måluppfyllelse. Utbildningen ger inte stöd för att tillsammans med andra
doktorander inom forskarutbildningsämnet utveckla de efterfrågade förmågorna inom
kunskapsformen färdighet och förmåga.
Bedömargruppen efterlyser en tydlig plan för att bygga upp och långsiktigt finansiera
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, så att den kan uppnå en
stabilitet och uppfylla kraven på hög kvalitet.
Vad gäller de båda aspektområdena Miljö, resurser och område samt Utformning, genomförande och
resultat menar bedömargruppen också att det finns uppenbara faror att doktorander med dubbla
arbetsgivare kan få svårt att fullfölja avhandlingen inom utsatt tid. Bedömargruppen saknar en
diskussion om denna problematik. Samtidigt är styrkan i utbildningen att den väl tillvaratar
arbetslivsperspektivet, och att den förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv inom olika
samhällsområden. Doktorandperspektivet är tillvarataget genom medverkan i centrala organ och
genom återkoppling till centrala företrädare för högskolan. Samtidigt påpekar högskolan i sin
självvärdering att doktorandernas dubbla roller medför svårigheter att medverka i relevanta organ och
sammanhang där doktoranders erfarenheter ska återföras till organisationen. Det faktum att det
endast finns en deltidsstuderande doktorand gör också att utbildningen inte tillhandahåller en
tillfredsställande doktorandmiljö där den studerande kan utveckla sina förmågor och färdigheter.
Bedömargruppen finner att jämställdhetsperspektivet bevakas föredömligt, både för den egna
organisationen och som ett akademiskt tema vad gäller val av forskningsproblem och perspektiv.
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Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
I den allmänna studieplanen, som är från 2014, definieras ämnet barn- och ungdomsvetenskap brett
och omfattar "barn och ungas livsvillkor och utveckling i vid bemärkelse". Bland de centrala
frågeställningarna inom ämnets forskarutbildning nämns barn och ungas socialisation, identifikation,
kulturskapande och livsbetingelser samt deras egna perspektiv på dessa fenomen.
I självvärderingen finns en fördjupad och något annorlunda ämnesbeskrivning. Här beskrivs ämnet
med ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt med fokus på barns och ungas egna praktiker, vilket
stämmer väl överens med hur ämnet förstås vid andra lärosäten. Detta skiljer också ämnet från
huvudfåran i närliggande ämnen som psykologi, pedagogik med flera. Forskningsmiljöns snabba
expansion och framgång med avseende på exempelvis internationell publicering, samt förmågan att
erhålla externa anslag, pekar på att den innovativa tvärvetenskapliga ansatsen har legitimitet och
förankring i vetenskapssamhället. Relationen till beprövad erfarenhet är också tydlig genom att
forskarutbildningsämnet arbetar med frågor som är av stort intresse för många samhällsaktörer
såsom skola, förskola samt sociala och rättsvårdande myndigheter.
Bedömargruppen noterar att det finns en tydlig diskrepans i hur forskarutbildningsämnet presenteras i
de två dokumenten. Detta gäller särskilt den tvärvetenskapliga grunden i forskningen och
forskarutbildningen, som lyfts fram med emfas i självvärderingen men saknas helt i den allmänna
studieplanen. Bedömargruppen ser därför gärna att den allmänna studieplanen uppdateras.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Doktorandgruppen har ett stort åldersspann (26-62 år) och en ojämn könsfördelning (19 kvinnor och 5
män). Doktoranderna antas efter allmän utlysning. Konkurrensen om doktorandplatserna är hård med
mellan 4 och 25 sökande per plats. Det höga söktrycket kan tolkas som en fördel för ämnet och den
vetenskapliga miljön. För varje doktorand utses en huvudhandledare i samband med antagningen.
Ytterligare en handledare utses i samråd med huvudhandledaren när doktorandens
avhandlingsprojekt har börjat ta form. Genom denna rutin vill man ge doktoranderna möjlighet att
göra ett informerat val av handledare.
Av handledargruppens sju huvudhandledare har sex anställning vid institutionen (den sjunde är
anställd på annat håll vid Stockholms universitet). Som huvudhandledare tjänstgör tre kvinnor och
fyra män. Av de elva biträdande handledarna (fyra kvinnor och sju män) är fyra anställda vid
institutionen. De övriga tjänstgör vid andra institutioner vid universitetet alternativt vid andra svenska
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och utländska lärosäten. Enligt självvärderingen har avståndet till handledaren inte varit ett problem.
Tvärtom har man i vissa fall kunnat omsätta handledarens anställning vid annat lärosäte till ökade
nätverksmöjligheter. Huvudhandledarskap ersätts med 5 procent tjänstgöring. Motsvarande siffra för
biträdande handledare är 2 procent.
Av självvärderingen framgår att handledarna är forskningsmässigt välmeriterade och att de har
erfarenhet av att leda forskningsprojekt, initiera nätverk samt agera fakultetsopponenter,
betygsnämndsledamöter och sakkunniggranskare. Utöver dessa handledare och lärare tillkommer
ytterligare två deltidsanställda seniora professorer som stöttar doktoranderna och huvudhandledarna i
forskningen och bistår med kvalitetssäkring av avhandlingsprojekten. Bedömningsunderlaget anger
också att handledarnas kompetens sträcker sig över olika ämnen och forskningsområden, vilket bör
ses som en styrka med tanke på att forskarutbildningsämnet beskrivs som ett tvärvetenskapligt ämne
med fokus på barn och ungdomars livsvillkor och utveckling i vid bemärkelse. Det bör noteras att två
av huvudhandledarna har ganska omfattande handledningsåtaganden och ansvarar som
huvudhandledare för sex respektive fem doktorander. Det framgår tydligt i självvärderingen att detta
kan ses som problematiskt utifrån ambitionen att ge alla doktorander handledning av hög kvalitet.
Doktorandtätheten för dessa huvudhandledare förklaras med forskningsmiljöns och
forskarutbildningens snabba expansion, och betraktas i självvärderingen som ett problem som
kommer att gå över inom kort. Bedömargruppen instämmer i problembilden och ser
huvudhandledarnas åtaganden som ett utvecklingsområde.
Handledarnas kompetens säkras på flera sätt. Institutionens professorer har 40-50 procent
fakultetsfinansierad forskning i sin tjänst. För docenter är motsvarande siffra 30 procent. Samtliga
huvudhandledare har genomgått handledarutbildning. Det har också de flesta biträdande handledare,
och de som ännu inte har genomgått handledarutbildning planerar att göra det inom kort. Utöver den
formella handledarutbildningen utvecklas också handledarnas kompetens genom olika kollegiala
kanaler. I självvärderingen lyfts värdet av handledarkollegiet, som består av huvudhandledargruppen,
där man dryftar centrala frågor för forskarutbildningen, planerar forskarutbildningskurser, diskuterar
tolkning av regelverk samt för en kollegial diskussion om diverse utmaningar. Utöver de kollegiala
stödfunktionerna mellan huvudhandledare och biträdande handledare lyfter man också fram värdet av
de två deltidsanställda seniora professorerna, som bidrar med värdefullt stöd och återkoppling till
såväl handledar- som doktorandkollegiet.
Handledarnas och lärarnas vetenskapliga produktion är hög i såväl nationella som internationella
sammanhang. Bedömargruppen finner att handledarnas och lärarnas kompetens är god och att
tillgången på handledare i stort står i proportion till den forskarutbildning som bedrivs. En översyn
som i framtiden leder till jämnare fördelning av huvudhandledarnas handledningsåtaganden vore
dock önskvärd.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den pedagogiska och administrativa kompetensutvecklingen sker bland annat genom att
handledarna och lärarna deltar i en formell utbildning i högskolepedagogik som universitet
organiserar. De deltar också i olika ledarprogram och vid ett regelbundet återkommande
handledarkollegium. Dessutom sker pedagogisk och administrativ kompetensutveckling i informella

218(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

sammanhang och i kontakten med andra handledare och doktorander. Den vetenskapliga
kompetensen utvecklas kontinuerligt genom deltagande i internationella forskningssammanhang, och
kommer doktoranderna till del bland annat genom vetenskapliga kontakter och nätverk.
Återkopplingen av erfarenheter sker dels genom institutionsstyrelse, månatliga institutionsmöten,
ämnesföreträdare och kommer prefekt och studierektor till del. Återkoppling som gäller handledning
sker också strukturerat genom uppföljningssamtal mellan doktorander och huvudhandledare. Detta
sker på terminsbasis samt genom kontinuerliga möten mellan forskarutbildningens studierektor och
doktorandrådet.
I självvärderingen nämns några exempel på hur man i det interna kvalitetsarbetet har hanterat olika
utmaningar. Rutiner för handledarbyte beskrivs i såväl den allmänna studieplanen som i
självvärderingen. Av självvärderingen framgår att de handledarbyten som hittills har skett i samband
med pensionsavgångar eller att handledare fått tjänst på annat håll.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Forskningen vid institutionen är omfattande och varierad och har ett betydande inslag av
externfinansierad verksamhet. Medlen har erhållits i konkurrens och kommer från både de stora
statliga anslagsgivarna och från privata stiftelser och fonder. Barn- och ungdomsvetenskapen vid
Stockholms universitet är en av de ledande tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna i landet och
Norden, och ingår dessutom i en rad internationella samarbeten och nätverk med universitet och
organisationer. Forskningen har genererat stort intresse hos myndigheter och andra intressenter
utanför akademin. Detta är tydligt i och med att institutionens personal anlitas av eller på annat sätt
samarbetar med kommuner, skolmyndigheter, rättsvårdande myndigheter och andra organ.
Samverkan med det omgivande samhället framstår som omfattande.
Det påpekas i självvärderingen att forskarutbildningens huvudhandledare ofta anlitas som
huvudtalare på vetenskapliga konferenser, vilket även ger doktoranderna möjlighet att medverka i
sådana forskningssammanhang. Ytterligare ett sätt att få tillträde till vetenskapliga nätverk utanför
institutionen är att läsa doktorandkurser vid andra institutioner.
Forskarutbildningen verkar överlag ha en relativt stark orientering mot samverkan med det omgivande
samhället, men hur omfattande samverkan är beror av förklarliga skäl på vad doktoranden forskar
om. Mot bakgrund av detta är det viktigt att de doktorander vars avhandling exempelvis fokuserar på
teoretisk utveckling också uppmuntras till och ges möjlighet att samverka med det omgivande
samhället. Vad gäller de doktorander som på grund av sitt avhandlingsämne riskerar att "slukas upp"
av fortbildningar och externa engagemang är det viktigt att skapa balans mellan samverkansinsatser
och arbetet med den egna avhandlingen. Av självvärderingens presentation av
forskarutbildningsmiljön framgår att institutionen är medveten om detta.
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Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Forskarutbildningens kvalitetsdrivande arbete redovisas på flera sätt. Till exempel utvärderar man
institutionens forskarutbildningskurser, vilket följs av att kursansvariga utformar åtgärder. Vidare
sammanträder forskarutbildningens studierektor med doktorandrådets representanter varje månad.
Då får doktoranderna komma med synpunkter på olika frågor som rör forskarutbildningen. De får
dessutom uppdaterad information om handledarkollegiets diskussioner och beslut, samt mer allmän
information om fakultetens och universitetets pågående verksamhet. Doktorandrådet är representerat
i institutionsstyrelsen och har en stående punkt på mötesagendan, vilket säkerställer möjligheten att
få komma till tals i institutionens högsta beslutande organ. Vidare genomförs varje år en
heldagskonferens med samtliga doktorander och handledare, där forskarutbildningens innehåll och
organisation diskuteras. Senast resulterade konferensen i att man bildade en utvecklingsgrupp vars
uppgift är att bereda utvecklingsförslag till olika instanser på institutionen. Det är dock inte klart i
självvärderingen vad gruppens utvecklingsförslag kan handla om konkret.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet avgränsas i den allmänna studieplanen till frågor om barns och ungas
livsvillkor i bred mening. I självvärderingen ligger tonvikten på ett tvärvetenskapligt angreppssätt med
fokus på barns och ungas egna praktiker, vilket också är i linje med hur ämnet förstås vid andra
lärosäten. Den tvärvetenskapliga ansatsen skiljer också ämnet från huvudfåran i närliggande ämnen
som psykologi, pedagogik med flera. Vad gäller avgränsningen av forskarutbildningsämnet noterar
bedömargruppen en diskrepans mellan den allmänna studieplanen och självvärderingen. En
uppdatering av den allmänna studieplanen framstår som ett utvecklingsområde, särskilt med
utgångspunkt i antagandet att självvärderingens tvärvetenskapliga ansatser speglar
forskarutbildningen så som den kommer till uttryck i praktiken.
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap inrättades 2008 och är alltså relativt ung, men med en
omfattande forskning och forskarutbildning. Av självvärderingen framgår att handledarnas kompetens
sträcker sig över olika ämnes- och forskningsområden. Detta bör ses som en styrka med tanke på
forskarutbildningsämnets tvärvetenskapliga karaktär. Institutionens forskare har varit framgångsrika i
att attrahera forskningsmedel och detta borgar för att en stor andel av lärarna har möjligheter att
bedriva forskning som en del av sin kompetensutveckling. Handledarnas vetenskapliga och
pedagogiska kompetensutveckling verkar ske genomtänkt och strategiskt. Viktigt i detta avseende är
handledarkollegiet, där handledarna regelbundet träffas, diskuterar och reflekterar över frågor om
forskarutbildningen, om doktoranderna och om handledarna. Ett utvecklingsområde är att man
kontinuerligt bör se över handledarnas totala handledningsuppdrag, för att säkerställa
handledningens kvalitet.
Även om självvärderingen gör gällande att några handledare hör hemma på andra institutioner finns
inga tydliga indikationer på att det fysiska avståndet utgör några särskilda problem eller utmaningar.
Bedömargruppens generella uppfattning efter att ha tagit del av de individuella studieplanerna är att
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handledningen verkar fungera tillfredställande. För att säkerställa forskarutbildningsmiljöns kvalitet
genomförs bland annat kursvärderingar där ansvarig lärare samlar in kritiska synpunkter, åtgärdar
aspekter av undervisningen och återkopplar till handledarkollegiet. I denna utvärderingsprocess
kommer också doktorandernas synpunkter fram. Doktorandernas synpunkter blir också framförda
genom institutionens doktorandråd och via forskarutbildningens studierektor. Vidare är doktoranderna
representerade i institutionsstyrelsen med möjlighet att lyfta kritiska frågor och föreslå åtgärder. Inom
aspekten forskarutbildningsmiljö vill bedömargruppen särskilt lyfta doktorandhandboken som ett gott
exempel på hur man kommunicerar rutiner och regelverk samt återkopplar miljöns utvecklingsarbete
till doktorandgruppen. Överlag ger bedömningsunderlaget ett intryck av att lärosätet har goda
uppföljningsrutiner som är menade att bidra till kvalitetsutvecklande åtgärder.
Av självvärderingen framgår att man från institutionens håll uppmuntrar doktoranderna att samverka
med det omgivande samhället, och att deras avhandlingsarbeten ofta har rönt stort intresse från olika
organisationer utanför akademin. Det finns en direkt koppling mellan den tvärvetenskapliga
forskningen i barn- och ungdomsvetenskap och olika grupper av intressenter. Här framgår tydligt
forskarutbildningens relation till beprövad erfarenhet inom olika samhällsinstitutioner såsom
utbildningsväsendet samt sociala och rättsvårdande myndigheter.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Bred kunskap och förståelse säkerställs genom forskarutbildningskurser på eller utanför institutionen.
Kursdelen av utbildningen omfattar 75 högskolepoäng varav 30 är obligatoriska. De obligatoriska
kurserna består av 15 högskolepoäng i teorier inom det barn- och ungdomsvetenskapliga
forskningsfältet och 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod. Bland institutionens kursutbud kan
särskilt nämnas kurserna introduktion till barn- och ungdomsvetenskap (7,5 högskolepoäng) och
teorier inom barn- och ungdomsvetenskap (7,5 högskolepoäng). Dessa kurser introducerar
doktoranderna till såväl olika teorier som pågående debatter inom forskningen om barn och
ungdomar. Kurserna spelar en viktig roll i doktorandernas kunskapsutveckling och förståelse av barnoch ungdomsvetenskap som ett tvärvetenskapligt forskningsfält, bland annat genom att de visar hur
olika vetenskapsteoretiska perspektiv positioneras mot varandra. Utöver de återkommande kurserna
kan doktoranderna också gå skräddarsydda individuella läskurser. Av självvärderingen att döma
verkar institutionens kurser omfatta olika typer av lärandeaktiviteter och examinationsformer. Till
exempel har flera av kurserna en dubbel examinationsstruktur, där en inlämningsuppgift examinerar
litteraturen och den andra examinationsuppgiften innebär att studenten får visa sin förståelse av hur
man kan bedriva analys i enlighet med de valda perspektiven eller metoderna.
Doktorandernas kunskap och förståelse samt kunskapsprogression inom forskarutbildningsämnet
granskas löpande genom kontinuerlig handledning. Det är inom handledningen man bestämmer vilka
kurser som är lämpliga utifrån de enskilda doktorandernas avhandlingsämnen och
kunskapsutveckling. Detta dokumenteras i den individuella studieplanen, som uppdateras årligen.
I självvärderingen noteras att de flesta av lärosätets handledare arbetar enligt två modeller av
handledning: individuell handledning och grupphandledning. Bedömargruppen kan se flera möjliga
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positiva effekter av grupphandledning, såsom att samtal i grupp främjar diskussion om och analys av
textunderlag. Samtidigt kan det finnas möjliga risker med grupphandledning. Ett exempel är att
maktmekanismer kan leda till att den enskilda doktoranden inte tar, eller inte får, utrymme att komma
till tals under diskussionerna. Därför är det viktigt att handledaren arbetar aktivt för att skapa ett
positivt samtalsklimat där samtliga inblandade får utrymme att komma till tals och belysa aspekter av
exempelvis texter i relation till det egna avhandlingsarbetet.
Utöver kursläsning och handledning får doktoranderna också tillfälle att utveckla bred kunskap och
förståelse genom seminarierna. Under seminarierna får de forskarstuderande diskutera
forskningsfältets innebörd och utveckling, inte minst med bäring på analys och forskningsmetod,
tillsammans med andra forskare, som ibland har bjudits in från andra länder för att tillföra miljön
särskilda expertkunskaper. Exempelvis nämner självvärderingen särskilt diskursanalytiska metoder.
Självvärderingen lyfter även fram vikten av refereegranskning i de fall doktoranderna skriver
vetenskapliga artiklar till en sammanläggningsavhandling, eftersom en sådan granskning innebär en
direkt kunskapskontroll och återkoppling som utförs av internationellt erkända forskare inom sitt fält.
Trots att vikten av en levande seminarieverksamhet poängteras i självvärderingen framgår det inte
huruvida seminarierna (med undantag för progressionsseminarierna) är obligatoriska eller inte, vilket
bedömargruppen ser som en svaghet. Enligt självvärderingen är seminarierna "schemalagda", och
den allmänna studieplanen nämner att de forskarstuderande "uppmuntras" att aktivt delta under
institutionens allmänna seminarier.
Utifrån uppgifterna i den allmänna studieplanen, i de individuella studieplanerna samt den i
självvärderingen tydligt redovisade utformningen av forskarutbildningen anser bedömargruppen att
doktoranderna efter genomförd forskarutbildning har goda möjligheter att visa bred kunskap och
förståelse inom barn- och ungdomsvetenskap, samt möjligheter att behärska relevanta vetenskapliga
metoder.
Institutionen visar en framgångsrik disputationsfrekvens med nio avlagda doktorsexamina och en
avlagd licentiatexamen under perioden 2013-2016. Genomströmningen av doktorander följs noga,
och i detta avseende har institutionen varit påfallande framgångsrik under de tio första åren. I
självvärderingen knyts både forskarutbildningens genomströmning och avhandlingarnas kvalitet till
det interna kvalitetsarbetet.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen beskrivs att man genomför en kvalitetskontroll av såväl form som innehåll när man
fastställer kursplanerna för individuella läskurser. I anknytning till detta resonemang beskriver man
också att handledarkollegiet tidigare har övervägt att avskaffa möjligheten att läsa individuella
läskurser, men att man valt att behålla kursformen efter att doktorander uttryckligen har önskat
behålla läskurserna. Detta vittnar om att doktoranderna har möjlighet till medbestämmande i
utformningen av forskarutbildningen.
Under den individuella handledningen diskuteras och utvärderas doktorandernas utveckling och
måluppfyllelse vad gäller bred kunskap och färdighet inom ämnet. Den individuella studieplanen och
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doktorandkartan, som beskrivs under avsnittet färdighet och förmåga, fungerar som underlag för
diskussion och uppföljning. Enligt självvärderingen används den individuella studieplanen som
underlag för att säkerställa att målen nås. Dock är den individuella studieplanen inte utformad så att
man gör noteringar om progressionen inom olika kunskapsformer, vilket bedömargruppen ser som ett
utvecklingsområde.
Vad gäller progression i avhandlingsarbetet nämns fem kontrollpunkter. Doktoranderna får både
muntlig och skriftlig återkoppling på sitt arbete efter varje kontrollseminarium. Efter cirka sex
månaders studietid håller doktoranderna ett så kallat startseminarium. Nästa kontrollpunkt är
halvtidsseminariet, där avhandlingstexten granskas av interna bedömare. Halvtidsseminariet innebär
även en lönegradsuppflyttning. Ytterligare lönegradsuppflyttning sker efter en intern kontroll av
arbetet när 80 procent av studietiden har förflutit. Vid slutseminariet, som hålls efter cirka 90 procent
av studietiden, granskas hela avhandlingsarbetet av både en extern opponent och interna granskare.
Efter detta seminarium revideras texten och granskas sedan en sista gång av en internt utsedd
bedömare. Vid samtliga kontrollseminarier deltar även forskningsmiljöns seniora lärare och övriga
doktorander, vilket gör att avhandlingsarbetets progression granskas kollegialt utanför den närmaste
handledarkretsen. Bedömargruppen finner det lovvärt att det finns tydliga rutiner för att följa upp de
kommentarer som lämnas under slutseminariet, innan avhandlingsmanuskriptet går i tryck.
Utifrån uppgifterna i de individuella studieplanerna samt lärosätets självvärdering finner
bedömargruppen att utbildningens utformning och genomförande följs upp systematiskt, och att
uppföljningarna leder till relevanta åtgärder när det behövs.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Måluppfyllelsen av kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs genom avhandlingsarbetets
progression, genom kontinuerlig återkoppling från handledare och undervisande lärare samt genom
deltagande i vetenskapliga nätverk. Enligt självvärderingen säkerställs doktorandernas förmåga att
planera och utföra vetenskapligt arbete inom utsatt tid på flera sätt. Redan under startseminariet
(efter sex månaders studietid) diskuteras avhandlingsarbetets planering kollegialt.
Forskarutbildningens tidsåtgång dokumenteras i en så kallad doktorandkarta, där
forskarutbildningens studierektor sammanställer uppgifter om förbrukad och återstående studietid. Ett
exempel på de förtjänster med doktorandkartan som självvärderingen lyfter är att den gör
tidräkningen transparent för såväl doktoranderna som för handledarna. Detta gör det i sin tur lättare
att målmedvetet planera och prioritera vad den återstående studietiden bör innehålla.
Självvärderingen uppger att forskarutbildningen har tydliga och återkommande inslag där
doktoranderna tränas i att både muntligt och skriftligt presentera och diskutera sin forskning. Exempel
på detta är grupphandledningen och seminarieverksamheten. Doktorandernas förmåga att med
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auktoritet presentera och diskutera forskningsresultat säkerställs genom att avhandlingsstudierna
presenteras för en internationell forskarpublik vid större konferenser. I konferensdeltagandet ingår
även arbetet med skriftlig ansökan (abstract) till konferensen och ansökan om interna medel för
konferensdeltagande, vilket enligt självvärderingen även förbereder doktoranderna för yrkeslivet som
akademiker. Dessutom tränar detta förfarande doktorandernas förmåga att planera sitt arbete.
Doktoranderna uppmuntras inte bara att delta vid konferenser utan även att söka stipendier för att
kunna tillbringa tid vid andra lärosäten utomlands.
Vidare framgår det av bedömningsunderlaget att forskarutbildningen överlag har en stark orientering
mot samverkan med det omgivande samhället. Självvärderingen beskriver till exempel att man har
samverkat med antimobbningsorganisationen Friends. Genom forskningsinsatser av detta slag får
doktoranderna god insikt i olika professioners arbetsvillkor och kunskapsbehov. Doktoranderna får
också utveckla förmågan att stödja andras lärande.
Bedömargruppen menar att de olika arbetsformer som presenteras i självvärderingen på ett
tillfredsställande sätt svarar mot kvalitetsmålen för måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och
förmåga.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Granskningen av och återkopplingen på doktorandernas färdigheter och förmågor bygger på vad som
synliggjorts genom kurser samt i avhandlingsarbetet. Detta dokumenteras årligen i de individuella
studieplanerna. Det framgår till exempel av självvärderingen att handledarna under
handledningstillfällena lägger stor vikt vid att strukturera och planera avhandlingsarbetet. Under detta
arbete identifierar både doktoranderna och handledarna eventuella svårigheter med att nå de
uppsatta målen, vilket möjliggör ett riktat åtgärdsarbete. Exempel på vidtagna åtgärder är enligt
självvärderingen intensifierad handledning, tätare redovisning av och återkoppling på skriven text
samt rekrytering av särskild expertis till handledningen.
Dessa former för kvalitetssäkring har tydliga mekanismer för att säkerställa att doktoranderna får
möjlighet att slutföra forskarutbildningen inom planerad tid. Särskilt dokumentet doktorandkarta
används i detta syfte eftersom den dokumenterar förbrukad respektive återstående
forskarutbildningstid. Doktorandkartan ökar transparensen för samtliga inblandade parter och
uppdateras regelbundet. Bedömargruppens intryck av uppgifterna i självvärderingen är att det finns
anpassade verktyg för att bevaka progressionen i relation till tid.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
I självvärderingen knyts doktorandernas intellektuella självständighet till avhandlingarnas form. Vid en
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sammanläggningsavhandling rekommenderas doktoranderna att ensamma författa en av de tre
artiklar som ska ingå i avhandlingens empiriska del, samt att ensamt författa hela avhandlingens
kappa. De övriga två artiklarna kan vara samförfattade med handledarna. Vid avhandlingsformen
monografi - som är mindre vanlig vid institutionen - skriver doktoranderna självständigt alla
kapitelutkast. Även avhandlingens förarbete, såsom datainsamling och analys, kan väntas bidra till
doktorandernas självständighet som forskare. Trots att det inte uttrycks tydligt i självvärderingen är
det rimligt att förutsätta att doktorandernas självständighet också bedöms under handledningen. Vad
som inte framgår i självvärderingen är hur man säkerställer och dokumenterar självständigheten i
författandet. Detta ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Doktoranderna får träna förhållningssätt i forskningsetiska frågor och förmågan att göra etiska
bedömningar på olika sätt. Till exempel ger institutionen en valbar kurs i forskningsetik om 7,5
högskolepoäng. Det framgår också av självvärderingen att lärosätet har formella riktlinjer för att
hantera vetenskaplig redlighet, att det finns ett etiskt råd och att man anordnar profilseminarium om
etik i forskning. Samtliga avhandlingsprojekt granskas redan innan datainsamlingen påbörjas av ett
lokalt etikråd vid institutionen som består av tre professorer. De avhandlingsprojekt som enligt lag ska
granskas av den regionala etikprövningsnämnden är undantagna. Vid sin bedömning rekommenderar
det lokala etikrådet i förekommande fall även revisonsåtgärder. Därefter föreslår man prefekten att
fatta beslut om projektens forskningsetiska status. Enligt bedömargruppen går det att ifrågasätta det
lämpliga i att en prefekt beslutar i forskningsetiska frågor. Dock är det samtidigt tydligt att den
granskningsprocess som presenterats i självvärderingen bidrar till doktorandernas skolning i
vetenskaplig redlighet samt i att inta och argumentera för ett etiskt förhållningssätt.
Bedömargruppen uppfattar det som att doktoranderna redan tidigt under utbildningen tränas i
förmågan att visa vetenskaplig redlighet. Dock framgår det inte tydligt av självvärderingen på vilket
sätt doktoranderna uppnår insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, vilket
bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
De kvalitetssäkrande processer som självvärderingen beskriver gäller främst etik, och mer specifikt
etikrådet med professorer som granskar projektbeskrivningar utifrån etiska perspektiv. Denna
granskning kan i förekommande fall resultera i kvalitetsutvecklande åtgärder. Vidare tillkommer
handledning och mer formella kontrollstationer såsom progressionsseminarier, där doktoranderna
tränas i att utveckla sina etiska förhållningssätt. Genom att doktoranderna tidigt måste definiera sina
projekt uppnås också en konkretion i utvecklingen av denna kunskapsform. Detta sätt att arbeta kan
ses som ett resultat av erfarenheter som gjorts vid institutionen, och som lett till ett stramt upplägg av
avhandlingsarbetet.
Ett utvecklingsområde som lärosätet pekar ut är att i framtiden undersöka hur alumner uppfattar att
deras värderingsförmåga har utvecklats under forskarutbildningen. Detta menar man skulle ge ett
helhetsintryck av utbildningen, utöver vad som går att få fram genom löpande kursvärderingar.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
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Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Det är tydligt i självvärderingen att forskarutbildningen tillhandahåller ett rikt och väl anpassat urval av
forskarutbildningskurser som är relevanta för det tvärvetenskapligt formulerade ämnet. Kursernas
varierade arbets- och examinationsformer gör det möjligt för doktoranderna att visa bred kunskap och
förståelse inom forskarutbildningsämnet, och att utveckla förmågan att hantera adekvata
forskningsmetoder. I självvärderingen understryks att seminarierna är viktiga redskap för att utveckla
doktorandernas kunskap och förståelse för ämnet. En svaghet som bedömargruppen noterar inom
ramen för kunskapsformen kunskap och förståelse är att det inte är tydligt huruvida det är
obligatoriskt att delta i de regelbundna seminarierna eller inte.
Måluppfyllelsen av kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs genom avhandlingsarbetets
progression, genom kontinuerlig återkoppling från handledare och lärare samt genom deltagande i
vetenskapliga nätverk. Att delta i vetenskapliga nätverk är ett viktigt inslag i doktorandernas
utveckling av färdighet och förmåga, eftersom detta även innebär krav på att doktoranderna ska
kunna presentera sin forskning i tal och skrift samt argumentera för val av teori och metod.
Det finns en genomtänkt kvalitets- och progressionsdrivande struktur i form av graderingsseminarier
och upparbetade rutiner för handledning av doktorandernas arbete. De individuella studieplanerna
används som underlag för att säkerställa att målen nås. Av självvärderingen framgår också att man
på ett tidigt stadium målmedvetet börjar träna doktorandernas förmåga att planera sitt arbete. Inom
ramen för kunskapsformen färdighet och förmåga vill bedömargruppen särskilt lyfta fram
doktorandkartan som ett gott exempel på hur man från lärosätets håll skapar transparens i
beräkningen av doktorandtiden. Detta underlättar målmedveten planering och bidrar till att säkerställa
doktorandernas progression.
När det gäller kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt framgår det tydligt i
självvärderingen att lärosätet har formella riktlinjer för vetenskaplig redlighet. I enlighet med
riktlinjerna har man ett lokalt etikråd och ett profilseminarium om etik i forskning. Doktoranderna
tränas i förmågan att visa vetenskaplig redlighet redan tidigt i utbildningen genom att de tillsammans
med handledarna resonerar om och tydliggör etiska spörsmål. De får också träna på att hantera
etiska problem. Vetenskaplig redlighet säkerställs också av etikrådet och vidare under de formella
progressionsseminarierna. Det framgår dock inte tydligt av självvärderingen hur man säkerställer att
doktoranderna får insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar.
Vetenskaplig självständighet uppnås främst genom att doktoranderna skriver artiklar och diskuterar
dem med såväl handledare som andra lärare och doktorandkollegor under seminarierna. Det framgår
dock inte på vilket sätt man säkerställer och dokumenterar doktorandernas självständighet i
författandet. Bedömargruppen ser därför detta som ett utvecklingsområde.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Enligt självvärderingen är forskarutbildningen i första hand orienterad mot akademiska
kvalitetsprinciper och målsättningar, och det är tydligt att de flesta som hittills genomgått utbildningen
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har gått vidare till nya anställningar inom universitet och högskolor. Man har därmed satsat på att
hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl kurser som i avhandlingsstudier. Man lyfter fram vikten av
handledarnas breda och regelbundna kontakter med vetenskapssamhället i form av nätverk,
konferenser och andra samarbeten. Detta ger doktoranderna möjlighet att ta del av och komma in i
viktiga forskningssammanhang där de även kan bygga upp egna kontakter och nätverk. Institutionen
tillhandahåller särskilda medel för doktorandernas konferensdeltagande.
Enligt självvärderingen samverkar många doktorander med det omgivande samhället genom
avhandlingsstudierna, som ofta omfattar kontakter och samverkan med myndigheter och andra
organisationer. I en del fall har nyantagna doktorander tagit tjänstledigt från sina arbetsplatser utanför
akademin för att studera, och sedan återvänt till sina arbetsgivare efter avslutad forskarutbildning.
Därmed har de fått möjlighet att bidra med sitt kunnande till verksamheten.
Vidare är det positivt att doktoranderna har möjlighet att utvecklas som akademiker och pedagoger
genom institutionstjänstgöring med möjlighet till undervisning och administrativa uppdrag. En del
doktorander har också kunnat delta i olika uppdragsutbildningar som har beställts från institutionen,
vilket då har givit viktiga kontaktytor mot arbetsmarknaden utanför akademin. I detta avseende är det
lovvärt att högskolepedagogisk utbildning är obligatorisk, samt att doktoranderna får stöd av sina
egna handledare när de handleder studentuppsatser.
Lärosätet arbetar aktivt för att erbjuda doktoranderna karriärvägledning under handledningen och när
de individuella studieplanerna följs upp. Karriärvägledning ges också genom punktinsatser såsom
karriärdagar för doktorander och professionell rådgivning genom lärosätets innovationskontor. Det är
tydligt att forskarutbildningen leder till anställningsbarhet. Av självvärderingen framgår att samtliga
som disputerat i ämnet har anställning inom ett område som är relevant för ämnet, och att två
tredjedelar av de disputerade arbetar utanför Stockholms universitet.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Återkopplingen från arbetslivet till forskarutbildningen är tydlig. Den sker genom utveckling av
forskningsprojekt och avhandlingsteman, men också genom en rad centrala och lokala initiativ som
stödjer karriärplanering. Samtliga doktorander som undervisar eller handleder måste genomgå
universitetspedagogisk utbildning, vilket stärker förmågan att granska den egna utbildningens
relevans och upplägg. Forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap är relativt ny och har
systematiskt byggts upp på ett samspel med det omgivande samhället.
Handledarkollegiet och institutionsledningen följer utvecklingen på arbetsmarknaden inom de
områden som är relevanta för ämnet. Man följer upp doktorandernas förberedelse för arbetslivet och
utbildningens användbarhet genom att hålla uppsikt på vart de doktorander som hittills har erhållit
examen (13 personer) har tagit vägen. Man har dock inte sjösatt någon systematisk
alumnverksamhet ännu, men uppger i självvärderingen att man ser ett behov av att göra det i
framtiden.
Enligt självvärderingen arbetar lärosätet, via institutionsledningen och handledarkollegiet, för att följa
upp utvecklingen inom relevanta arbetsmarknadsområden. Ett utvecklingsområde som
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självvärderingen identifierar är kontinuerlig och systematisk uppföljning av alumner. Bedömargruppen
ser det som mycket positivt att de som genomgått forskarutbildningen får anställning inom
verksamheter som på olika sätt knyter an till forskarutbildningsämnet.
Det framgår av självvärderingen att man från institutionens håll främst ser forskarutbildningen som en
väg till fortsatt akademisk karriär. Dock upprätthåller man kontakt med aktörer och organisationer i det
omgivande samhället, som också i flera fall visat intresse för doktorandernas avhandlingsarbeten.
Detta ger vissa möjligheter för doktoranderna att efter examen söka sig till arbete inom exempelvis
förvaltning och andra organisationer med relevans för barn och ungdomar. Detta leder till slutsatsen
att doktoranderna under sin forskarutbildning förbereds väl för ett föränderligt arbetsliv.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Doktorandinflytande är inskrivet i samtliga interna verksamhetsdokument, och doktoranderna är
representerade i flera centrala organ såsom institutionsstyrelsen. Därmed har de möjlighet att ge
synpunkter och förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra institutionens verksamhet.
Självvärderingen gör också gällande att doktoranderna har möjlighet att ta aktiv del i läroprocesserna,
och att de får utöva inflytande på forskarutbildningskurserna genom kursvärderingar. Doktoranderna
får också möjlighet att både enskilt och kollektivt ge förslag på kurser som institutionen borde inrätta
för att möta doktorandernas behov. Vad gäller kursläsning har doktoranderna också möjlighet att i
samråd med handledarna välja skräddarsydda läskurser, och därmed fördjupa sig inom specifika
teoretiska eller metodologiska områden som är relevanta för avhandlingsarbetet. Vidare beskriver
man att handledarkollegiet kontinuerligt diskuterar hur doktorandinflytandet kan fördjupas och
förbättras ytterligare, vilket tyder på att lärosätet värdesätter att doktoranderna tar aktiv del i
lärprocesserna och i att vidareutveckla forskarutbildningen.
Doktorandgruppen har också möjlighet att processa frågor i doktorandrådet. Synpunkter på såväl
forskarutbildningen som forskarutbildningsmiljön lämnas över till berörda parter för beslut.
Självvärderingen beskriver tydligt hur ärenden hanteras från det att doktorandkollektivet lyfter frågor
till att berörda parter tar emot återkoppling. Bedömargruppens intryck är att doktoranderna har
möjlighet delta i beslutsprocesser och beredning av frågor som rör forskarutbildningen.
Under intervjuerna framgick att medarbetarnas fysiska närvaro på arbetsplatsen är god. Det framgår
dock av självvärderingen att nuvarande fysiska arbetsmiljö sannolikt inte är tillfredställande, bland
annat på grund av trångboddhet. I självvärderingen och under intervjuerna nämner lärosätet att
institutionen ämnar byta lokal inom en snar framtid, och att doktoranderna har varit aktiva i
diskussionerna kring hur de nya lokalerna ska utformas. Detta tyder på att man värnar om att
doktoranderna involveras i beslutsfattande processer.
Vidare ser bedömargruppen positivt på att nyantagna doktorander tilldelas en äldre doktorandkollega
som mentor, samt att doktorandkollektivet tillsammans med andra anställda har sammanställt
informationssamlingen Handbok för forskarstuderande. Handboken beskrivs som en viktig
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informationskälla för såväl doktorander som handledare och andra lärare. Dessa två insatser hjälper
nyantagna doktorander att få inblick i institutionens liv och verksamhet, samt i de formella regelverk,
riktlinjer, rättigheter och skyldigheter som kännetecknar verksamheten.
En viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön är handledningen. Av bedömningsunderlaget att
döma sker handledning regelbundet och kompletteras med informella möten och epostkonversationer. Det finns inga indikationer på brister i handledningen. Nyantagna doktorander
informeras om rättigheten till handledarbyte, och lärosätet har fastställda regler och rutiner för hur
handledarbyte ska gå till. Reglerna kommuniceras skriftligen i den allmänna studieplanen och i
doktorandhandboken. Trots detta har det i några fall hänt att handledarbyte har uppfattats som
problematiskt och därmed inte skett friktionsfritt. Bedömargruppen vill därför understryka vikten av
tydlig kommunikation gällande handledarbyte, och ser detta som ett utvecklingsområde.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning bedöms vid behov omsättas
i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljning sker genom doktorandrepresentation i olika organ. Synpunkter förs fram till
handledarkollegiet, institutionsstyrelsen, forskarutbildningens studierektor och prefekt samt till den
årliga konferens där doktorander och lärare möts och diskuterar forskarutbildningens innehåll,
genomförande och önskvärda utveckling. Föregående års konferens resulterade i att man inrättade
en utvecklingsgrupp i syfte att utreda hur arbetsmiljön kan vidareutvecklas. I utvecklingsgruppen ingår
företrädare för doktorand- och handledarkollegiet, studierektorn och alumner. Detta är ett tydligt
tecken på att framförda synpunkter och önskemål omsätts i åtgärder. Även kursvärderingar och
uppföljning av individuella studieplaner är forum för att ta vara på doktorandernas synpunkter och
önskemål, och därmed säkerställa doktorandinflytandet.
Mot bakgrund av vad som går att läsa i bedömningsunderlaget, främst lärosätets självvärdering men
även de individuella studieplanerna, är bedömargruppens intryck att forskarutbildningen överlag är en
trivsam arbetsmiljö för doktorander. Bedömargruppen anser också att doktoranderna erbjuds
möjlighet att delta i beslutsprocesser som påverkar deras situation. Bedömargruppen vill särskilt lyfta
fram handboken för forskarstuderande som ett gott exempel på hur man arbetar för att säkerställa ett
doktorandperspektiv i forskarutbildningen.
Bedömargruppen instämmer i självvärderingens resonemang om att man behöver utveckla en
kontinuerlig alumnverksamhet för att kunna utnyttja de disputerades erfarenheter. Det gäller i
synnerhet de alumner som har lämnat institutionen för andra tjänster i samhället.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Genusfrågor är en central teoretisk orientering i forskningsmiljön och det bedrivs även
forskningsprojekt med denna inriktning. Lärosätet uppger att en medvetenhet om jämställdhet präglar
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såväl seminarierna som miljöns vardag. Jämställdhet är dessutom ett återkommande tema i
forskarutbildningens innehåll, och enligt självvärderingen analyseras kön som kategoriserande
mekanism i maktrelationer i alla institutionens kurser.
Majoriteten av doktoranderna vid forskarutbildningen är kvinnor, och enligt självvärderingen beror
detta främst på att kvinnor är överrepresenterade inom grundutbildningen. Lärosätet konstaterar att
man inte har vidtagit några åtgärder för att försöka attrahera manliga sökande ännu, men att
handledarkollegiet har lyft frågan och numera diskuterar strategier för att attrahera fler manliga
doktorander. Analysen av könsfördelningen visar att kvinnornas och männens forskningsområden
och avhandlingsteman inte skiljer sig åt.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Forskningsmiljön driver en nolltolerans mot alla former av trakasserier på arbetsplatsen, och
jämställdhetsarbetet drivs kontinuerligt på exempelvis avdelningsmöten samt i olika forum på
institutions- och fakultetsnivå. Jämställdhetsfrågor följs upp i arbetsmiljöenkäter och hanteras i
samtliga organ som berör arbetsmiljön, vilket inkluderar doktorandrådet, handledarkollegiet,
avdelnings- och institutionsmöten samt institutionsstyrelsen. Inom handledarkollegiet håller man
diskussioner om olika möjligheter att medvetet försöka öka intresset bland manliga sökande till
forskarutbildningen, men man har i nuläget inte landat i någon rekryteringsstrategi.
Bedömargruppen noterar att det finns en sned könsfördelning bland utbildningens doktorander, och
att man från institutionshåll är medveten om de potentiella problem som detta reser - särskilt om man
blickar framåt. Det är alltså tydligt i självvärderingen att jämställdhetsfrågor är levande i miljön.
Jämställdhetsfrågorna bearbetas vetenskapligt inom forskarutbildningen i kurser och på seminarier.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bedömningsunderlaget redovisar ett omfattande kvalitetsdrivande arbete. Institutionens
forskarutbildningskurser utvärderas regelbundet, vilket följs av åtgärdsarbete av kursansvariga.
Vidare sammanträder forskarutbildningens studierektor med doktorandrådets representanter varje
månad. Då får doktoranderna komma in med synpunkter på olika frågor som rör forskarutbildningen.
Man har också tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter för doktorand- och handledarkollegiet,
vars uppgift är att bereda utvecklingsförslag till olika instanser på institutionen. Det är dock inte klart i
självvärderingen vad utvecklingsförslagen handlar om konkret.
I övrigt nämner självvärderingen några exempel på hur man har hanterat olika utmaningar i det
interna kvalitetsarbetet. Rutiner för handledarbyte beskrivs i såväl den allmänna studieplanen som i
självvärderingen. Självvärderingen uppger att de handledarbyten som har ägt rum hittills har skett i
samband med pensionsavgångar eller när handledare har fått tjänst på annat håll. Vid intervjuerna
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kom det dock fram att byte av handledare i enstaka fall också har initierats av andra orsaker, och att
handledarbyte i dessa fall har uppfattats som problematiskt.
Granskningen av och återkopplingen på doktorandernas färdigheter och förmågor bygger på vad som
synliggjorts genom kurser och genom avhandlingsarbetet, vilket dokumenteras årligen i de
individuella studieplanerna. Man lägger stor vikt vid att identifiera doktorandernas eventuella
svårigheter med att nå målen, vilket möjliggör ett riktat åtgärdsarbete. Exempel på åtgärder som har
vidtagits i enskilda fall är intensifierad handledning, tätare redovisning av och återkoppling på skriven
text samt extrainsatt särskild expertis till handledningen.
Bedömargruppens intryck är att det finns tydliga mekanismer för att säkerställa att doktoranderna får
möjlighet att slutföra forskarutbildningen inom planerad tid. I detta syfte används särskilt dokumentet
doktorandkarta, som dokumenterar förbrukad respektive återstående forskarutbildningstid. Av
bedömningsunderlaget framgår att det finns anpassade verktyg för att bevaka doktorandernas
progression och tidshållning.
Ett utvecklingsområde som pekas ut i bedömningsunderlaget är att ta lärdom av alumners
erfarenheter av forskarutbildningen. Detta skulle ge ett helhetsintryck av utbildningen som går utöver
vad som framkommer genom löpande kursutvärderingar.
Forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap har en nära relation till arbetslivet i flera
avseenden. Doktoranderna har ofta en professionell bakgrund och söker sig till forskarutbildningen
med frågor från sin tidigare sektor. Även övriga doktorander etablerar en nära relation till arbetslivet
genom att forskningens problemställningar genereras i samverkan med myndigheter och
organisationer. Doktoranderna får karriärvägledning kontinuerligt, och universitetet organiserar
karriärdagar varje år. Utbildningens arbetslivsrelevans är övertygande och återkopplingen från
arbetslivet till forskarutbildningen är tydlig.
Under den period som doktoranderna bedriver forskarutbildning erbjuds de att undervisa maximalt 20
procent. Erfarenheterna visar att detta innebär möten med och ansvar för studenter med olika
bakgrund, vilket både stärker studenternas självförtroende och gör dem anställningsbara i många
sammanhang. Samtliga doktorander som undervisar eller handleder måste genomgå
universitetspedagogisk utbildning, vilket även stärker förmågan att granska den egna utbildningens
relevans och upplägg.
Bedömargruppen ser det som mycket positivt att de som genomgått forskarutbildningen får
anställning inom verksamheter som på olika sätt knyter an till forskarutbildningsämnet. Ett
utvecklingsområde som lärosätet identifierar inom ramen för aspekten arbetslivets perspektiv är
kontinuerlig och systematisk uppföljning av alumner. Bedömargruppen instämmer i att detta kan vara
en meningsfull åtgärd, som kan driva arbetet med arbetslivsperspektivet i forskarutbildningen framåt.
Doktoranderna bidrar till utbildningens uppbyggnad och innehåll samt till lärprocesserna genom att de
medverkar i olika organ och genom täta kontakter med lärare och handledare. Doktorandkollektivet är
representerat i institutionsstyrelsen och har ett eget doktorandråd. I doktorandrådet behandlas frågor
om utbildningens form och innehåll, samt frågor om de konkreta arbetsvillkoren. Doktorandrådets
synpunkter förs vidare till institutionsstyrelsen samt till forskarutbildningens studierektor, lärare och
handledare. Vidare har doktoranderna möjlighet att påverka kursutbudet och kursernas innehåll, och
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de får också ta ansvar för moment inom kurser. Detta är goda exempel på hur doktorandinflytande
kan praktiseras.
Institutionen har en årlig konferens som enbart gäller forskarutbildningen, där samtliga doktorander
och handledare deltar. Kursvärderingar genomförs systematiskt. Resultatet av dessa diskussioner
förs vidare i organisationen. Doktorandernas erfarenheter återförs i kvalitetssäkrande och
utvecklande syfte. På en kollektiv nivå säkerställs doktorandinflytandet genom representation i organ
och genom de andra aktiviteter som följer upp utbildningen. Ett flertal exempel ges på hur
doktorander är med och påverkar kursutbud, kursers innehåll och andra aspekter av utbildningen.
Också i utvecklingen av den fysiska miljön inför kommande flytt är doktoranderna aktiva.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram handboken för forskarstuderande som ett gott exempel på hur
man arbetar för att säkerställa doktoranders perspektiv i forskarutbildningen. I övrigt noterar
bedömargruppen att systematisk återkoppling från alumner är ett utvecklingsområde även när det
gäller doktoranders perspektiv. Man bör försöka hitta sätt att ta vara på de disputerades erfarenheter
för att underlätta det kvalitetsutvecklande arbetet. Ett annat viktigt utvecklingsområde är tydlig
kommunikation av doktorandernas rättigheter och forskarutbildningens rutiner vid handledarbyte.
Institutionen uppmärksammar jämställdhet i hela sin verksamhet och i sin forskning.
Jämställdhetsfrågor bearbetas vetenskapligt inom forskarutbildningen i kurser och på seminarier.
Genus är en central teoretisk orientering inom institutionen, och det bedrivs även forskningsprojekt
med denna inriktning. Vid forskarutbildningen finns en överrepresentation av kvinnliga doktorander,
och motsvarande förhållande gäller bland de sökande. Diskussioner om hur man ska öka andelen
manliga sökande till utbildningen har påbörjats. En analys av könsfördelningen visar att kvinnornas
och männens forskningsområden och avhandlingsteman inte skiljer sig åt. Uppföljning sker genom
arbetsmiljöenkäter och genom de olika organ och kollegier som finns i miljön.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Det finns en direkt koppling mellan den tvärvetenskapliga forskningen i barn- och ungdomsvetenskap
och olika grupper av intressenter. Forskarutbildningens relation till beprövad erfarenhet inom olika
samhällsinstitutioner framgår därmed tydligt.
Handledarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling verkar ske genomtänkt och
strategiskt. Deras ämnesöverskridande kompetens är en styrka med tanke på
forskarutbildningsämnets tvärvetenskapliga karaktär. Frågor av vikt för forskarhandledningen
diskuteras regelbundet i handledarkollegiet. Handledningen, som dokumenteras och följs upp i de
individuella studieplanerna, tycks i stort fungera väl. Även regelbundna kursvärderingar med
återkoppling till handledarkollegiet bidrar till att säkerställa forskarutbildningens kvalitet.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta doktorandhandboken som ett gott exempel på hur man
kommunicerar rutiner och regelverk samt återkopplar miljöns utvecklingsarbete till doktorandgruppen.
Överlag ger bedömningsunderlaget ett intryck av att lärosätet har goda uppföljningsrutiner som ämnar
bidra till kvalitetsutvecklande åtgärder.
Forskarutbildningen tillhandahåller ett rikt och väl anpassat urval av forskarutbildningskurser som är
relevanta för det tvärvetenskapligt formulerade ämnet. Kursernas varierade arbets- och
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examinationsformer gör det möjligt för doktoranderna att visa såväl bred kunskap och förståelse inom
forskarutbildningsämnet som förmåga att hantera adekvata forskningsmetoder. Måluppfyllelsen av
kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs genom avhandlingsarbetets progression, genom
kontinuerlig återkoppling från handledare och lärare samt genom deltagande i vetenskapliga nätverk.
Det finns en genomtänkt kvalitets- och progressionsdrivande struktur i form av kontrollpunkter och
upparbetade rutiner för handledning av doktorandernas arbete. Doktorandernas förmåga att planera
sitt arbete tränas under hela utbildningen. Bedömargruppen ser doktorandkartan som ett gott
exempel på hur man från lärosätets håll kan underlätta målmedveten planering av
avhandlingsarbeten och bidra till att säkra doktorandernas progression. Vetenskaplig självständighet
uppnås genom författande av artiklar och tillhörande diskussion med handledare och under
seminarier. Det framgår dock inte på vilket sätt doktorandernas självständighet i författandet
säkerställs och dokumenteras, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Många av doktoranderna samverkar med det omgivande samhället inom ramen för sina
avhandlingsstudier. Doktoranderna erbjuds också goda möjligheter att utvecklas som akademiker och
pedagoger genom institutionstjänstgöringen, som kan omfatta såväl undervisning som administrativt
arbete. Det finns en tydlig återkoppling från arbetslivet till forskarutbildningen. Det övergripande
intrycket är att forskarutbildningen leder till anställningsbarhet, inte bara i generell mening utan också
att man efter genomgången utbildning får ett arbete som på olika sätt anknyter till
forskarutbildningsämnet. Ett möjligt utvecklingsområde är den delvis begränsade
alumnverksamheten.
Forskarutbildningens utformning och genomförande präglas av doktorandinflytande, vilket lärosätet
värdesätter. Nyantagna doktorander tilldelas en mentor, vilket ger en tidig inblick i verksamheten. En
annan viktig informationskälla är doktorandhandboken. Bedömargruppen ser positivt på båda dessa
initiativ. Bedömningsunderlaget redovisar regler och rutiner för handledarbyte. Ett utvecklingsområde
är att se över hur sådana rutiner kommuniceras till doktoranderna.
Genusfrågor är närvarande i institutionens forskning, och lärosätet uppger att en medvetenhet om
jämställdhet präglar såväl miljöns seminarier som dess vardag. Jämställdhet är också ett
återkommande tema i forskarutbildningens innehåll, och enligt självvärderingen sker analyser av kön
som kategoriserande mekanism i maktrelationer under alla institutionens kurser.
Vad gäller doktorandgruppens sammansättning påpekar man att majoriteten av doktoranderna är
kvinnor, och att detta främst beror på att kvinnor är överrepresenterade inom grundutbildningen.
Lärosätet konstaterar att man inte ännu har vidtagit några åtgärder för att attrahera fler manliga
sökande, men att man diskuterar hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.
Forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap har en nära relation till arbetslivet, och
genomgången utbildning leder ofta till anställning inom relevant område. Det finns en medvetenhet
om såväl jämställdhetsfrågor som doktorandinflytande, och lärosätet ger många exempel på hur
doktorandernas medverkan i olika organ har resulterat i kvalitetsstärkande åtgärder. Den
sammanvägda bedömningen är att uppföljnings- och återkopplingsarbetet drivs på ett
tillfredsställande sätt.

233(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Stockholms universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4072

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnet pedagogik definieras brett, som en vetenskaplig disciplin med fokus på
utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter. Vidare för man
fram historiska och samtida idéer om fostran, bildning och undervisning samt olika
påverkansprocesser.
Av självvärderingen framgår att avhandlingsstudierna rör exempelvis organisatoriskt lärande,
lärprocesser och meningsskapande hos individer och grupper samt komparativa studier av
utbildningssystem. Detta innebär att forskarutbildningen spänner från studier av mikroprocesser där
forskningsobjektet är individers lärande till makroanalyser som jämför utbildningssystem.
Forskarutbildningsämnet har formats genom en process där tre olika forskarutbildningsämnen
(pedagogik, internationell och jämförande pedagogik samt didaktik) fördes samman till ett enda år
2015. Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet har en omfattande och
varierad undervisnings- och forskningsverksamhet, och avgränsningen av forskarutbildningsämnet
avspeglar på ett adekvat sätt denna bredd i forskningsgrupper, forskningsåtaganden och
undervisningsuppdrag.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Av självvärderingen framgår att samtliga av de sextio doktorander som är inskrivna på
forskarutbildningen har minst två handledare. Från och med antagningen 2014 har alla doktorander
tre handledare, vilket är dokumenterat i de individuella studieplanerna. Nio professorer och arton
docenter ingår i huvudhandledargruppen vid utbildningen, och ytterligare tio lektorer har uppdrag som
biträdande handledare. Samtliga huvudhandledare har genomgått handledarutbildning, och övriga
handledare har antingen redan genomgått handledarutbildning eller är på väg att genomgå den.
Huvudhandledargruppen omfattar forskare och lärare med såväl inomeuropeisk som utomeuropeisk
bakgrund, vilket bidrar till handledarnas sammantaget breda och internationellt förankrade kompetens
samt erfarenhet av forskning (dokumenterad i publikationsförteckningen) och högre utbildning.
Tillsammans skapar handledarna en kritisk massa för utbildningens behov av handledare och de kan
komplettera varandra med olika kompetenser inom det pedagogiska forskningsfältet.
En huvudhandledare ansvarar för som mest fem doktorander. Detta får ses som ett ganska stort
handledningsåtagande, och är därför ett utvecklingsområde inom forskarutbildningen. De flesta
handledare uppges dock ha en till tre doktorander, vilket bör ge rimligare möjligheter att ge
handledning av hög kvalitet. Utöver de handledare som har anställning vid lärosätet finns också
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externa handledare som har pensionerats, men som fortsätter att handleda doktorander. Lärare med
anställning vid andra lärosäten deltar också som externa handledare inom forskarutbildningen.
Nyantagna doktorander tilldelas tre handledare, vilket kan ha gynnsamma effekter på gruppdynamik
och maktrelationer. Det kan också förebygga att doktoranderna under avhandlingsarbetet blir
överdrivet färgade av huvudhandledarnas forskningsintressen och orientering vad gäller teoretiska
och metodologiska ansatser. Doktoranderna kommer i och med detta förfarande sannolikt att få en
bred kunskap inom ämnesområdet, samtidigt som de via de biträdande handledarna får tillgång till
aktuell kunskap kopplad till det specifika avhandlingsprojektet. I övrigt är det positivt att lärosätet har
skjutit till resurser för att handleda doktorander utan fortsatt finansiering, så att de ska kunna slutföra
forskarutbildningen. Av allt att döma har satsningen burit frukt och lett till att flera doktorander har
disputerat eller har planerad disputation under 2016-2018.
För att handledarna och lärarna ska kunna forska och följa utvecklingen inom det egna
ämnesområdet får de forskningstid i tjänsten. Universitetslektorer har 30 procent forskningstid och
professorer 40-80 procent. Därtill tillkommer stödstrukturer som möjliggör forskning och
utvecklingsarbete inom tjänsten. Av självvärderingen framgår också att det finns ytterligare forum för
att stärka den samlade kompetensen inom handledargruppen. Självvärderingen beskriver fyra
övergripande mötesplatser där handledarna regelbundet diskuterar och utbyter erfarenheter
sinsemellan, vilket ger goda förutsättningar för kollegialt systematiskt utvecklingsarbete. Exempel på
sådana mötesplatser är handledarkollegiet och professors- och docentgruppen. Bedömargruppen
menar att handledarnas och de disputerade lärarnas sammantagna kompetens framstår som adekvat
och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Institutionen bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Av självvärderingen framgår att
man arbetar målmedvetet med utveckling och kvalitetssäkring av doktorandhandledningen. Det finns
flera organiserade sammanhang där man diskuterar forskarutbildningsfrågor: handledarkollegiet,
professors- och docentgruppen samt forskarutbildningskollegiet. Dessa grupper träffas regelbundet
för att arbeta med förändring och utveckling av utbildningen. Dessutom anordnar doktorandrådet
varje år en forskarutbildningskonferens för doktorander och lärare med föredrag bland annat från
alumner som genomgått forskarutbildning vid institutionen. Av självvärderingen framgår också att
trehandledarsystemet fungerar väl, både genom att de tillför specialiserade områdeskunskaper och
genom att det ger en jämnare maktfördelning i handledningsprocessen. Handledarnas uppgifter och
inbördes ansvarsfördelning dokumenteras i den individuella studieplanen. Trehandledarsystemets
positiva effekter syns exempelvis i den kraftigt sjunkande förekomsten av handledarbyten.
Trehandledarsystemet kan också betraktas som en form av kompetensutveckling för samtliga
inblandade parter, kanske framför allt för de lektorer som får följa den erfarna huvudhandledarens
arbete under handledningsprocessen. De eventuella negativa aspekter som trehandledarsystemet
kan medföra (exempelvis tidskrävande planering, uppföljning och ansvarsfördelning handledarna
emellan) verkar lärosätet hantera förtjänstfullt. Dels tilldelar man ytterligare tid (fem timmar) till
handledning, dels har man tagit fram skrivelsen FAQ för handledare. Skrivelsen förtydligar
handledarnas olika funktioner i handledningsprocessen. Ur ett doktorandperspektiv är det dock viktigt
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att de tre handledarna diskuterar och tydligt beskriver vilka roller de har sinsemellan, samt tydliggör
vilken form av återkoppling som förväntas och varför. Annars finns risk för missförstånd och dubbla
budskap.
I självvärderingen beskrivs att det har varit svårt att utveckla former för en mer systematisk
återkoppling till handledarna. Under våren 2015 tog forskarutbildningens studierektor initiativ till en
anonym årlig enkät till doktoranderna om hur de upplever handledningen och hela arbetsmiljön vid
institutionen. De enkäter som lärosätet har utformat centralt gav nämligen inte någon information om
hur de enskilda handledarnas prestationer uppfattas av de forskarstuderande. Doktorandrådet
menade dock att det räckte med att delta i de återkommande medarbetarenkäter som lärosätet
initierar, och försöket med en särskild enkät för institutionens doktorander lades ner. Studierektorn
genomför utvecklingssamtal varje år, och frågor om handledningen är då centrala och dokumenteras.
Under de senaste åren har samtliga forskarstuderande vid utvecklingssamtalen beskrivit att de är
nöjda eller mycket nöjda med sin handledning och med sammansättningen av handledargruppen.
Vidare beskriver lärosätet att man har ordnat med ett digitalt verktyg för att dokumentera
handledningsprocessen. Det digitala arkivet samlar dagordningar, kommentarer, planering med mera
och ger goda möjligheter att reflektera över handlednings- och forskningsprocessen samt över
villkoren för lärandet i utbildningen. I dagsläget används det bara av några av handledarna, men allt
fler blir intresserade.
Både självvärderingen och de individuella studieplanerna visar att det finns tydliga processer för hur
kompetens och kompetensutvecklingsfrågor hanteras vid institutionen, och det finns också ett flertal
exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkerställa kvaliteten i handledningen och
forskarutbildningen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Totalt uppbär 26 doktorander anställning vid institutionen. Doktoranderna är i åldrarna 25-57 år
(medelålder 40 år), med en jämn könsfördelning. Antalet bedöms vara tillräckligt stort för att det ska
gå att upprätthålla en utbildningsmiljö av kvalitet. Enligt självvärderingen tycker lärosätet att det är
angeläget att arbeta för att stärka doktorandgruppen, och man anser även att doktorandgruppen
utgör kärnan i forskarutbildningsmiljön. Man redovisar tydligt hur man från institutionens håll arbetar
för att stimulera goda doktorandrelationer och deltagande på arbetsplatsen. Det sker bland annat
genom så kallad doktorandfika, där doktoranderna en gång i veckan får möjlighet att träffas och
tillsammans med forskarutbildningens studierektor diskutera aktuella frågor. En viktig del av det lokala
nätverket utgörs även av det månatliga doktorandseminariet, där doktoranderna diskuterar sitt
pågående arbete med andra doktorander under ledning av en medlem i huvudhandledarkollegiet. På
detta sätt får doktoranderna ta del av andra avhandlingsprojekt i forskningsmiljön. En annan del av de
lokala nätverken utgörs av doktorandkurser. I synnerhet under det första året gör kurserna att
doktoranderna både kommer igång med forskarstudierna och att doktorandgruppen lär känna
varandra. Vid institutionen ges varje år två institutionsövergripande internat, vilket utgör bra tillfällen
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för doktoranderna att lära känna fler medarbetare än dem som de möter till vardags.
Bedömargruppen finner det också lovvärt att lärosätet har infört en introduktionsutbildning där
nyantagna doktorander introduceras i livet som forskarstuderande, och där de får ta del av de regler
och rutiner som ramar in forskarutbildningen.
Av självvärderingen framgår att institutionen har ett gott och nära samarbete med en rad nationella
och internationella nätverk och forskningsgemenskaper, där forskarna ingår i aktiva samarbeten med
universitet, myndigheter och organisationer som är verksamma inom utbildningsområdet. Utöver de
lokala nätverken på institutionen finns därmed breda nationella och internationella kontaktytor, som
hänger ihop med forskningsmiljöns åtta forskningsområden. Doktorandernas tillgång till dessa nätverk
säkras genom relativt generösa möjligheter att söka medel för att delta i internationella konferenser
och därigenom knyta internationella kontakter. Även de kurser som erbjuds inom forskarutbildningen
utgör forum för att bygga nationella och internationella närverk. Dessa nätverk stimulerar
forskarmobilitet i olika former, till exempel genom att forskare från andra länder besöker
forskningsmiljön eller att man deltar i aktiviteter vid internationella konferenser där doktoranderna kan
presentera sin forskning. De internationella nätverken erbjuder goda möjligheter för doktoranderna att
träna sig på att kommunicera forskning på akademisk engelska, samt att träffa internationellt erkända
forskare inom relevanta forskningsområden.
Den sammantagna bilden som självvärderingen ger är att det vid lärosätet bedrivs omfattande
forskning inom pedagogik på hög vetenskaplig nivå, samt att det finns mycket goda
utbildningsmässiga förutsättningar för att bedriva forskarutbildning av hög kvalitet. Relevant
samverkan med såväl forskare som det omgivande samhället sker både nationellt och internationellt.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
I självvärderingen redovisas flera initiativ som syftar till att utveckla forskarutbildningsmiljön. Den
beskrivna antagningsprocessen är rigorös i sin ansats och verkar göra det möjligt att identifiera
doktorander med förmåga att slutföra forskarutbildningen inom planerad tid. Systematisk och
regelbunden uppföljning av forskarutbildningen sker genom de individuella studieplanerna, genom
olika aktiviteter under utbildningen såsom studierektorsamtal och genom progressionsseminarier.
Före slutexaminationen granskas avhandlingstexternas kvalitet enligt en trestegsprocedur. Efter halva
studietiden, vanligtvis under termin fyra eller fem, granskas manuset av en läsgrupp bestående av två
disputerade lärare. Eftersom det uttalade syftet är att identifiera eventuella problem i ett tidigt skede
av forskningsprocessen tycks denna granskning infalla relativt sent under studietiden. Det andra
granskningssteget är slutseminariet, som infaller cirka sex månader före tänkt disputationsdatum.
Både skriftlig och muntlig återkoppling ges till doktoranden och till handledarna. Innan texten skickas
till slutläsning (granskningssteg tre) av en särskilt utsedd professor, granskas den igen av läsarna
från slutseminariet för att säkerställa att tillräckliga revideringar har gjorts. För licentiatuppsatser gäller
en kvalitetsgranskning i två steg. Detta granskningsförfarande uppges vara en central del av det inre
kvalitetsdrivande arbetet med forskarutbildningen, och är tänkt att stödja doktorandernas progression
i relation till lärandemålen.
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Kvalitetsgranskningen av utbildningen och kurserna är tydlig, och självvärderingen ger exempel på de
åtgärder som har vidtagits under senare år. Kvaliteten på forskarutbildningsmiljön följs upp
systematiskt och detta arbete har resulterat i lämpliga åtgärder.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Det står klart att forskarutbildningsämnet är väl avgränsat avseende bredd och djup, samt att det har
en tydlig koppling till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Handledarna består av
professorer, docenter och lektorer som är anställda både på och utanför institutionen och som har
såväl nationella som internationella samarbeten. Tillsammans skapar de en kritisk massa för
utbildningens behov av handledare och kompletterar sannolikt varandras kompetenser inom det
pedagogiska forskningsfältet. Samtliga huvudhandledare har genomgått handledarutbildning, och
övriga handledare har antingen genomgått handledarutbildning eller är på väg att göra det.
Handledare och lärare får tid i tjänsten för att forska och följa utvecklingen inom det egna
ämnesområdet. Det finns flera forum för kollegialt arbete med att driva kvalitetsfrågor inom
forskarhandledningen. Bedömningsunderlagets exempel på detta är handledarkollegiet samt
professors- och docentgruppen. Genom regelbundna diskussioner kring erfarenheter får handledarna
förutsättningar att vidareutveckla forskarutbildningen. Systemet med tre handledare verkar uppskattat
och har lett till bland annat betydligt färre handledarbyten. Bedömargruppen vill särskilt lyfta detta
som ett gott exempel för aspekten personal. Ett utvecklingsområde är att några huvudhandledare har
ett ganska omfattande handledningsuppdrag, vilket kan göra det svårt att i längden erbjuda
forskarhandledning av god kvalitet.
Antalet aktiva doktorander bedöms vara tillräckligt för att upprätthålla en utbildningsmiljö av kvalitet.
Genom mötesplatser såsom doktorandseminariet, obligatoriska kurser, doktorandfika och det
institutionsövergripande internatet får doktoranderna möjlighet att lära känna både varandra och
andra lärare och forskare. De får också utbyta erfarenheter och diskutera frågor som berör
forskarutbildningen. Via forskarutbildningskurser, institutionens verksamma forskningsområden och
konferensdeltagande skapas också möjlighet att vidga forskarutbildningsmiljön och knyta både
nationella och internationella kontakter.
Institutionen har ett välutvecklat system för antagning till forskarutbildningen. De nyantagna
doktoranderna genomgår en introduktionsutbildning för att på ett smidigt sätt komma in i den nya
arbetsmiljön och för att förberedas på utmaningarna i det kommande avhandlingsarbetet. Detta är ett
lovvärt initiativ och tyder på att man arbetar medvetet med doktorandernas sociala miljö.
Kvalitetsdrivande strukturer har utvecklats för att säkra doktorandernas progression och
avhandlingarnas kvalitet. Enligt självvärderingen sker dock det första granskningssteget relativt sent i
utbildningen, när halva utbildningen har gått, vilket inte ligger helt i linje med ambitionen att hitta
potentiella brister på ett tidigt stadium i forskningsprocessen. Detta ser bedömargruppen som ett
viktigt utvecklingsområde för aspekten forskarutbildningsmiljö.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
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Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Varje doktorand deltar regelbundet i olika aktiviteter inom minst två av institutionens åtta
forskningsområden. Detta ger en stor bredd inom forskarutbildningsämnet, både teoretiskt och
metodologiskt, och gör det möjligt för doktoranderna att själva anpassa sin forskningsprofil till det
egna kunskapsintresset. I två obligatoriska kurser (research traditions and theoretical perspectives
om 15 högskolepoäng samt theories and methodologies om 7,5 högskolepoäng) tränas
doktoranderna att analysera forskningsfrågor och att granska de perspektiv, antaganden och
metodologiska tillvägagångssätt som präglat forskningen inom pedagogik. Kurserna är designade för
att doktoranderna ska utveckla bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet, men även
för att de ska kunna reflektera över ämnet ur ett bredare perspektiv på forskning. Dessa kurser har
nyligen reviderats för att säkerställa att doktoranderna uppnår de mål som inte examineras genom
avhandlingsarbetet.
I forskarutbildningen ingår ett avhandlingsarbete om 150 högskolepoäng och kursarbete om 90
högskolepoäng. Drygt halva kursdelen består av sex obligatoriska kurser. Fyra av dessa obligatoriska
kurser ska vara avklarade under de fem första terminerna av utbildningen, och de övriga två kurserna
läses lågintensivt under de följande terminerna. Möjligheter till fördjupning av kunskap och förståelse
av metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt erbjuds genom fyra valbara så kallade
metodteorikurser. Genom metodteorikurserna tränas doktoranderna i att reflektera över metodval och
metodvalets konsekvenser för den kunskap som forskningen genererar. Vidare fördjupar
doktoranderna sin kunskap och förståelse inom avhandlingsämnet genom läskurser, som läses
individuellt eller i grupp. Sammantaget tycks kursutbudet och upplägget för kursstudier vara väl
anpassat för att säkra doktorandernas kunskapsprogression.
En väsentlig del av doktorandernas kunskapsprogression säkras inom ramen för avhandlingsarbetet.
Här poängteras främst forskarutbildningens granskningsseminarier och presentationer vid
forskningskonferenser. Det är dock rimligt att anta att även den löpande handledningen, med tre
involverade handledare, är ett viktigt moment i att säkerställa doktorandernas progression.
Förutsättningar för att slutföra avhandlingsarbetet inom utsatt tid skapas dels genom hur kurserna
läggs över tid, dels genom granskningsseminarier. Doktoranderna tränas också i att planera sitt
arbete redan under introduktionskursen, vilket rimligtvis också bidrar till förutsättningarna att bli färdig
i tid.
Utifrån den allmänna studieplanen, de individuella studieplanerna och självvärderingens beskrivning
av forskarutbildningens utformning menar bedömargruppen att doktoranderna efter genomförd
forskarutbildning har goda möjligheter att visa bred kunskap och förståelse inom ämnet pedagogik
och att de har goda möjligheter att behärska lämpliga, relevanta vetenskapliga metoder.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
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Doktorandernas progression säkerställs enligt självvärderingen genom att samtliga kurser ges
vartannat år, så att doktoranderna kan slutföra forskarutbildningskurserna inom planerad tid.
Dessutom ska fyra av sex obligatoriska kurser genomföras under de första fem terminerna för att den
förvärvade kunskapen ska kunna ligga till grund för utformningen av avhandlingsprojektet. Vid
disputationsanmälan ska samtliga kurser vara godkända för att säkerställa att doktoranderna har
uppnått målen och verkligen kommer att kunna ta ut sin examen.
Självvärderingen visar att man arbetat aktivt med kursplanerna för att de ska svara mot
examensmålen. Till exempel reviderades samtliga obligatoriska kurser från grunden i samband med
att den nya allmänna studieplanen fastställdes 2016. Flera av de obligatoriska kurserna, såsom
kurserna i forskningsetik, forskningskommunikation och forskarens roll i samhället, har vuxit fram som
svar på ett behov av att utveckla doktorandernas kunskap och förståelse om forskning och
forskningens villkor och betydelse i samhället.
Progressionen i utbildningen dokumenteras för varje enskild doktorand i den individuella
studieplanen. Av de individuella studieplanerna framgår att handledningen kan variera både i
frekvens och omfång. Överlag verkar dock handledningen fungera bra, och den består av såväl
fysiska möten som av telefon- och e-postkonversationer. Det finns överlag inga tydliga tecken på
brister i handledningen. Handledningen rapporteras fortskrida som planerat. Vid de tillfällen då
handledningsprocessen inte har skett enligt planeringen anger lärosätet skäl som överlag inte kan
tolkas bero på brister hos handledaren.
Mot bakgrund av de individuella studieplanerna går det att konstatera att de enskilda doktorandernas
progression följs upp och säkerställs systematiskt. Av självvärderingen framgår också att
utbildningens utformning och genomförande följs upp systematiskt, och att uppföljningen vid behov
har resulterat i kvalitetsutvecklande åtgärder.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Forskarutbildningens kurser är utformade så att doktoranderna får goda möjligheter att utveckla
färdighet och förmåga för framtida självständig forskning och kvalificerat kunskapsarbete. Varje kurs
börjar med att lägga en gemensam grund för kursens tema, som sedan fördjupas genom
doktorandernas arbete med kurslitteraturen. Här ligger fokus först på att doktoranderna bearbetar
litteraturen enskilt och genom kontinuerliga PM skriver sig till förståelse. Dessa PM granskas och
diskuteras sedan i doktorandgruppen och kommenteras av lärarna. Mot slutet av kursen följer en
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större skriftlig examinationsuppgift, där doktoranderna ska visa förmåga att redovisa, analysera,
jämföra och kritiskt reflektera över teman från kurslitteraturen. Examinationsuppgiften ventileras
genom en kollegial opponent-respondentprocedur vid ett avslutande seminarium, och granskas
dessutom skriftligt av de undervisande lärarna. Efter genomförd revidering lämnas
examinationsuppgiften till lärargruppen för sambedömning och betygssättning. Det är tydligt att man
genom detta kursupplägg försöker säkerställa doktorandernas kunskapsprogression och träna
förmågan att kommunicera forskning.
Doktorandernas förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning inom givna
tidsramar tränas och demonstreras kontinuerligt genom eget skrivande samt genom revidering av
egna och andras texter. Inom forskarutbildningen finns därför en struktur som fokuserar på
kontinuerlig textproduktion. Utöver de kursförlagda skrivaktiviteterna förbereder doktoranderna
textunderlag inför handledningstillfällen, vilket möjliggör att man tillsammans med handledarna
säkerställer och ansvarar för den övergripande planeringen av avhandlingsarbetet.
Förmågan att stödja andras lärande tränas kontinuerligt genom kollegialt arbete i doktorandgruppen,
där läsning och återkoppling på andras texter är ett stående inslag enligt självvärderingen. Här nämns
särskilt den fortlöpande lågintensiva kursen research seminars and conference participation, där
doktoranderna förväntas lägga fram sina texter vid minst ett tillfälle samt delta i återkopplingen på
andras texter. Kursen är särskilt orienterad mot att träna doktorandernas färdighet att kommunicera
såväl egna forskningsresultat som kritik av andras forskning. Vidare är kursen academic literacy,
rhetorics and genres utvecklad för att träna doktorander i att konsekvent och med auktoritet kunna
argumentera för forskningsresultat såväl som andra akademiska texter i dialog med
vetenskapssamhället.
Kursernas arbetsformer, där samtliga doktorander ska ge återkommande synpunkter på varandras
texter, bidrar sannolikt till att upprätthålla en lokal kultur där lärandet och forskningsarbetet ses som
en gemensam process och angelägenhet. Bedömargruppen finner att det kursutbud och de
arbetsformer som självvärderingen presenterar svarar mot kvalitetsmålen för färdighet och förmåga
på ett tillfredsställande sätt.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Det löpande kvalitetsdrivande arbetet med kurserna sker genom anonyma kursvärderingar som
sammanfattas i kursrapporter och publiceras på kursens webbsida. Denna återkoppling diskuteras
årligen inom doktorandrådet samt i professors- och docentgruppen för att möjliggöra fortsatt
kursutveckling. Ett exempel på uppföljning av kursutvecklingen är att man har hörsammat
doktorandernas önskemål om mer utförlig återkoppling på det akademiska skrivandet, särskilt i
samband med kursen academic literacy. Institutionen har svarat mot detta önskemål genom att som
ett led i institutionstjänstgöringen engagera de engelskspråkiga doktoranderna i språkgranskning och
coachning av kollegornas skrivande, något som torde gynna båda parters egna skrivande.
Det ska också understrykas att man inom forskarutbildningen försöker hitta nya former för att
dokumentera handledningsprocessen på andra sätt än bara i den individuella studieplanen. Detta är
ett lovvärt initiativ och skulle exempelvis kunna underlätta den kontinuerliga planeringen av

241(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

doktorandernas arbete. Det skulle också kunna göra det lättare att vid behov utreda eventuella
förseningar i avhandlingsarbetet.
Doktoranderna får varje termin veta hur mycket av den finansierade studietiden som återstår när
institutionstjänstgöring, sjukfrånvaro och dylikt har räknats av.
Den individuella studieplanen dokumenterar löpande både planeringen och doktorandernas
progression. Eventuella förseningar utreds tillsammans med huvudhandledare och studierektor.
Ytterst kan förseningar också bli en fråga för prefekten, som har arbetsmiljöansvar. Av de 26
anställda doktoranderna ligger 24 (mer än 90 procent) i fas med sin planering, vilket vittnar om
välfungerande stödstrukturer för doktorandernas progression genom utbildningen.
Mot bakgrund av vad som presenterats i självvärderingen finner bedömargruppen att
forskarutbildningen följs upp systematiskt, och att uppföljningen vid behov leder till adekvata
utvecklingsinsatser.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Av självvärderingen framgår att arbetet med att säkerställa doktorandernas intellektuella
självständighet pågår under hela forskarutbildningen. Centralt i detta är att alla delar av utbildningen,
såsom kurser, seminarieaktiviteter och handledning, skapar möjlighet för doktoranderna att själva
reflektera över sina val i forskningsprocessen. En aspekt som tas upp är vikten av att inte bli alltför
nära knuten till och beroende av sin huvudhandledare.
I självvärderingen pekas flera saker ut som viktiga i arbetet för självständighet. Till exempel är det
viktigt att doktoranderna deltar i forskningsområdenas olika aktiviteter på institutionen, för att kunna
göra självständiga analyser av de valmöjligheter som finns i forskningsarbetets olika steg. En annan
viktig faktor är trehandledarsystemet, som bland annat syftar till att göra doktoranderna mindre
beroende av huvudhandledarna. De två biträdande handledarna kommer in med olika övergripande
perspektiv och konkreta synpunkter på doktorandens arbete. Här är det också viktigt att handledarnas
olika ansvarsområden är tydliga och väl dokumenterade.
Doktorandernas förhållningssätt och värderingsförmåga tränas inom ramen för två obligatoriska
kurser. Kursen ethics in educational research syftar till att doktoranderna ska få träna och utveckla sin
förmåga att formulera, analysera och problematisera forskningsetiska problem, vilket bland annat
visas i forskningsetiska ställningstaganden i förhållande till den egna forskningen. I självvärderingen
beskrivs emellertid inte den process där doktoranderna tillsammans med handledarna (och eventuellt
andra inblandade) beslutar om huruvida etikprövning av avhandlingsarbetet är aktuell eller inte, vilket
bedömargruppen ser som en svaghet.
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I kursen the researcher in society tränar doktoranderna sina insikter om vetenskapens möjligheter
och begränsningar, om vilket ansvar som följer med kunskapsproducerande arbete och om hur
forskningsgenererad kunskap kan bidra till samhällets utveckling. Som del i kursexaminationen
förväntas doktoranderna bland annat producera egna och bedöma andras populärvetenskapliga
presentationer, och visa att de kan reflektera över hur kunskap kan kommuniceras till olika
målgrupper.
Självvärderingen ger en tydlig beskrivning av hur man arbetar för att säkerställa att doktoranderna
visar intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Detta sker främst genom handledning och kursarbete. Bedömargruppen ser det dock
som en svaghet att man inte redovisar vilka rutiner som finns i handledningen för att bedöma om det
egna avhandlingsprojektet bör undergå etikprövning.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Systematisk uppföljning av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt sker genom en
varierad examination med tyngdpunkt i doktorandernas egna arbeten med texter för olika ändamål.
Av särskild vikt är de olika formerna för kollegial dialog och bedömning, samt handledningsarbetet.
Här är det sannolikt extra fördelaktigt att ha tre handledare, som kan bidra med olika insikter och
perspektiv på frågor om vetenskaplig redlighet och forskningsetik. Dock redogör inte självvärderingen
för detta särskilt ingående.
Utbildningen strävar efter att ge de forskarstuderande en metaförståelse för forskning, forskningsetik
och frågor som rör förhållningssätt och självständighet. De kurser som har tagits fram för detta
ändamål är resultatet av ett utvecklingsarbete som bedrivits vid institutionen sedan den
gemensamma forskarutbildningen inrättades. Av vikt för bedömningsgrunden är hur kunskapsformen
följs upp i kurserna, vilket framgår tydligt i självvärderingen. Bedömargruppen ser det som viktigt i
sammanhanget att flera kurser, däribland kurserna i forskningsetik och forskningskommunikation, har
utvecklats för att svara mot doktorandernas behov av att fördjupa sin värderingsförmåga och sitt
vetenskapliga förhållningssätt.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Bred kunskap och förståelse säkerställs främst genom avhandlingsarbetet och deltagande i
forskarutbildningskurser. Av självvärderingen att döma innehåller dessa olika lärandeaktiviteter och
leder till förväntade studieresultat. De åtta forskningsområden som finns vid institutionen erbjuder
dessutom rika möjligheter för doktoranderna att orientera sig inom forskarutbildningsämnets olika
forskningsområden. Doktoranderna deltar aktivt i minst två av dessa forskningsområden, vilket i allra
högsta grad bör bidra till breda kunskaper och bred förståelse av pedagogikforskningen och de olika
metodologiska ansatser som är relevanta för ämnet.
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Genom forskarutbildningskurserna möter doktoranderna lärare och forskare från olika
forskningsområden, och tränas i att utveckla sin förmåga att jämföra och kritiskt granska forskning.
Regelbundet deltagande i seminarier och forskningsgrupper ger också doktoranderna möjlighet att
komma i kontakt med och utöka förståelsen av metodologiska och teoretiska perspektiv på
pedagogiska frågeställningar och tillämpningsområden. Genom trehandledarsystemet och
institutionens breda utbud av forskningstraditioner är det troligt att doktoranderna under
forskarutbildningen tar del av varierande metodologiska och teoretiska ansatser, och att de
genomgående tränas i kritiskt förhållningssätt och intellektuell självständighet.
Forskarutbildningskurser verkar vara det främsta verktyget för att säkerställa att doktoranderna visar
förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning. Institutionens kursutbud på
forskarnivå är stort och väl anpassat för att säkra doktorandernas kunskapsprogression. I kurserna
ingår seminarier med inslag som kamratgranskning av andras texter, författande av uppsatser och
PM, opposition och slutligen försvar av de egna arbetena. Framför allt är lärandeaktiviteter som
referent- eller kamratgranskning tydliga inslag där doktoranderna tränar argumentationsteknik och
vidare diskussion av forskningsresultat. Genom detta medverkar doktoranderna också till att stödja
andras lärande.
I självvärderingen poängteras att forskarutbildningen är centrerad kring kontinuerlig textproduktion,
där inlämning av text ska ske med god framförhållning till berörda parter. Sammantaget utgör därför
såväl kurser som handledning och progressionsseminarier tillfällen att träna förmågan att planera och
med adekvata metoder bedriva forskning inom givna tidsramar.
Vid utformningen av forskarutbildningskurser arbetar man aktivt och målmedvetet med kursplaner för
att säkerställa att kurserna svarar mot utbildningsmålen. Här noterar självvärderingen till exempel att
två av kurserna reviderades nyligen för att svara mot de kunskapsmål som inte direkt examineras
genom avhandlingen. Tydligt beskrivna rutiner för kursvärderingar och för hantering av återkoppling
tyder på att man arbetar löpande med kvaliteten på de kurser som forskarutbildningen erbjuder.
Forskarutbildningen innehåller moment som utvecklar doktorandernas värderingsförmåga,
självständighet och forskningsmässiga redlighet. Kursen the researcher in society fokuserar på
vetenskapens möjligheter och begränsningar i samhället, och ger doktoranderna möjlighet att
reflektera över sin egen och andras forskning och dess samhälleliga konsekvenser. Forskningsetiska
frågor behandlas i kursen ethics in educational research, men det är en svaghet att självvärderingen
inte redovisar hur doktoranderna tillsammans med handledare (och eventuellt andra inblandade)
beslutar om huruvida det egna avhandlingsprojektet ska etikprövas eller inte. Under utbildningens
gång tränas doktorandernas färdigheter i att kommunicera vetenskaplig forskning till olika
målgrupper, bland annat genom en populärvetenskaplig presentation av det egna arbetet.
När det gäller utvärdering och kvalitetsarbete diskuteras kursupplägg, innehåll och arbetsformer
kontinuerligt med de berörda lärarna, vilket kompletteras med en digital kursvärdering som
sammanfattas och synliggörs på kursens webbsida. Dessutom får doktoranderna möjlighet att
kommentera forskarutbildningskurserna i slutet av varje år.
Metoder för att dimensionera och planera arbetet presenteras redan under introduktionskursen, vilket
pekar på att stor vikt läggs vid doktorandernas självständighet och förmåga att ta ansvar för den egna
lärprocessen och kunskapsproduktionen. Bedömargruppen vill särskilt lyfta detta som ett gott
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exempel på kvalitetsdrivande arbete för måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse.
Den positiva effekten är tydlig i och med att över 90 procent av de anställda doktoranderna är i fas
med sin planering. De individuella studieplanerna är det främsta verktyget för att följa upp och
kvalitetssäkra de enskilda doktorandernas kunskap, förståelse, färdighet och förmåga samt
värderingsförmåga och förhållningssätt. Även intern och extern granskning under
progressionsseminarierna är viktigt för uppföljningen. Bedömargruppen noterar även att man har
påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram nya sätt att dokumentera handledningsprocessen.
Dokumentationen ska komplettera den dokumentation som redan finns i de individuella
studieplanerna. Även detta initiativ är ett gott exempel inom aspekten måluppfyllelse av
kunskapsformen kunskap och förståelse. På sikt kan dokumentationen bidra till att undvika och, i
förekommande fall, bättre hantera förseningar i avhandlingsarbetet.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Självvärderingen visar att doktoranderna får gott om tillfällen att undervisa vid olika grundutbildningar.
Många doktorander och lärare har en yrkesbakgrund inom utbildningssektorn, vilket har genererat
stora kontaktytor mot avnämare och praktikerfält. Detta bidrar till forskarutbildningsämnets koppling till
praktisk verksamhet och beprövad erfarenhet. Mer generellt avhandlas relationen mellan akademisk
kunskapsproduktion och det omgivande samhället inom ramen för den obligatoriska kursen the
researcher in society.
Av självvärderingen framgår att man med hjälp av riktade medel gör särskilda satsningar på att
utveckla verksamheten inom olika områden i relation till samhällsutvecklingen. Ett återkommande
initiativ som beskrivs i självvärderingen är att alumner årligen bjuds in till så kallade
forskarutbildningskonferenser, där doktoranderna får möjlighet att ta del av alumnernas erfarenheter i
arbetslivet. Man har dock haft svårt att rekrytera alumner i någon större utsträckning, vilket man
misstänker har att göra med tidsbrist.
Enligt självvärderingen finns det internationella nätverk som erbjuder goda möjligheter för
doktoranderna att delta vid internationella konferenser och lära känna forskare i deras stora nätverk.
Det finns även särskilt avsatta medel för detta syfte. Den allmänna studieplanen slår fast att det är
obligatoriskt att presentera sitt arbete internationellt. Under forskarutbildningen får doktoranderna
möjlighet till institutionstjänstgöring om maximalt 20 procent av heltidstjänst. Huvudhandledaren bär
huvudansvaret för karriärvägledning och kan därmed bistå med detta. Dessutom finns central
karriärvägledning på lärosätet som komplettering. Självvärderingen saknar dock uppgifter om hur
karriärvägledning säkerställs i handledningen.
Självvärderingen gör klart att genomgången forskarutbildning leder till anställning, i första hand inom
akademin. Det står inte lika klart på vilket sätt doktoranderna förbereds för ett yrkesliv utanför
akademin, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Självvärderingen lyfter fram institutionens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Det finns
flera forum som diskuterar forskarutbildningsfrågor regelbundet. Exempel på sådana forum är
handledarkollegierna, en professors- och docentgrupp, ett forskarutbildningskollegium och en årlig
forskarutbildningskonferens. Grupperna behandlar olika frågor, alltifrån löpande diskussioner om
handledning till utvecklingsarbete och övergripande frågor om forskning och forskarutbildningen.
Planering och uppföljning av enskilda doktoranders forskarutbildning sker huvudsakligen med hjälp av
de individuella studieplanerna. Arbetslivsperspektivet noteras i den individuella studieplanen genom
doktorandernas verksamhet i institutionstjänstgöring, genom forskningskonferenser och
populärvetenskapliga konferenser. Forskarutbildningens studierektor informerar samtliga doktorander
om vikten av att dokumentera alla sina erfarenheter i en pedagogisk meritportfölj inför framtida
anställning såväl inom som utom universitetet.
Arbetslivsperspektivet bevakas och följs upp också genom andra inslag. De flesta doktorander har en
god kontakt med arbetslivet redan när de påbörjar sin forskarutbildning, och för de flesta sker också
avhandlingsstudien i nära samverkan med skola och andra utbildningsorgan. Institutionen har ett
systematiskt samarbete med alumner från olika arbetsgivare som bjuds in till den årliga
forskarutbildningskonferensen. Institutionen försöker följa upp doktorandernas yrkesval efter examen,
och dokumenterar vilka karriärvägar som är möjliga efter genomgången forskarutbildning. Eftersom
behovet av disputerade lärare och forskare för närvarande är stort inom akademin visar det sig att en
stor andel av de tidigare doktoranderna arbetar vid universitet och högskolor. Det förekommer också
att kommuner, konsultföretag och andra arbetsgivare anställer disputerade forskare för utredningseller ledningsuppdrag.
Enligt självvärderingen finns dock en utvecklingspotential inom såväl akademin som i det omgivande
samhället i att finna former för hur framför allt lärare och tjänstemän inom skolförvaltningen kan skaffa
sig fördjupade kunskaper om systematisk kunskapsproduktion och forskning som kan komma
skolverksamheten till del. Ytterligare ett utvecklingsområde som identifieras i självvärderingen gäller
bättre former för uppföljning av egna alumner, där man tänker sig att alumnernas karriärval kan
undersökas genom djupintervjuer.
Utifrån självvärderingens sammanställning framstår forskarutbildningen som användbar. Majoriteten
av de disputerade doktoranderna verkar få anställning inom akademin, och i ljuset av detta är det
värdefullt att lärosätet erbjuder institutionstjänstgöring inom ramen för forskarutbildningen. Det står
inte lika klart på vilket sätt doktoranderna förbereds för ett yrkesliv utanför akademin.
Bedömargruppen ser svårigheterna med att följa upp alumners arbetssituation efter examen.
Däremot verkar det rimligt att karriärvägledningen formaliseras i större utsträckning, som en del av
handledningen. Detta kan med fördel tas med i den utveckling av handledningsdokumentationen som
pågår. Ur ett arbetslivsperspektiv är det naturligtvis en fördel att varje doktorand har tre handledare
som kan bidra med olika erfarenheter av arbetslivet efter examen.
Bedömargruppen instämmer i de utvecklingsområden som självvärderingen identifierar, och menar att
de åtgärder som föreslås är goda initiativ för att stärka forskarutbildningens arbetslivsorientering. Mot
bakgrund av de rutiner, resonemang och åtgärdsförslag som självvärderingen för fram bedöms
arbetslivets perspektiv vara beaktat på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
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Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Vid institutionen finns ett doktorandråd som utser representanter till styrelser och övriga formella
organ. På så sätt är doktorandkollegiet representerat i bland annat forskarutbildningskollegiet, som
diskuterar aktuella frågor om exempelvis handledning. Doktoranderna bär också huvudansvaret för
programmet vid den årliga forskarutbildningskonferensen, där bland annat alumner delar med sig av
sina erfarenheter från arbetslivet. Av självvärderingen framgår också att doktoranderna har forum
såsom doktorandseminariet och så kallad doktorandfika för att diskutera arbetsmiljö- och
forskarutbildningsfrågor, och för att ventilera aktuella frågor tillsammans med studierektorn.
Vad gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är bedömningen att lärosätet arbetar aktivt för
att skapa en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Självvärderingen och intervjuerna bekräftar
också att doktorandgruppen har hög närvaro och rapporterar stor trivsel. Av självvärderingen framgår
att doktorandernas arbetsplatser är ergonomiskt utformade med ståbord, att arbetsplatserna är
utrustade med stationära eller bärbara datorer samt att doktoranderna har tillgång till relevant
programvara. I övrigt noteras att doktoranderna får möjlighet att vara fysiskt aktiva på arbetstid och att
de erbjuds en friskvårdspeng.
En viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön är handledningen. Enligt de individuella
studieplanerna har doktorander och handledare regelbundna handledningsmöten som också
kompletteras med mer informella möten. Intrycket av bedömningsunderlaget, och kanske främst av
de uppgifter som finns i självvärderingen, är att doktorandgruppen överlag förefaller vara nöjd eller
mycket nöjd med handledningen. Nyantagna doktorander tilldelas tre handledare, vilket kan ha
gynnsamma effekter på gruppdynamiken och maktrelationerna. Det kan också förebygga att
doktoranderna under avhandlingsarbetet blir överdrivet färgade av huvudhandledarens preferenser
vad gäller teoretiska och metodologiska ansatser. Vidare beskriver självvärderingen att handledarbyte
ska handläggas skyndsamt och prestigelöst, och det finns strukturer för hur handledarbyte ska gå till i
praktiken. Däremot framgår det inte av självvärderingen vilka rättigheter som kommuniceras till
doktoranderna när det gäller handledarbyte, eller vilka eventuella stödfunktioner som erbjuds till
doktoranderna och handledarna om byte blir aktuellt. Här ser bedömargruppen ett
utvecklingsområde.
Självvärderingen ger också en övertygande beskrivning av de forum där doktoranderna får reellt
inflytande över arbetsformerna i forskarutbildningskurser och över andra moment som ingår i
forskarutbildningen. Den samlade bedömningen är därför att doktoranderna har möjlighet att delta i
beslutsprocesser, inklusive beredning, av frågor som rör forskarutbildningen.
Att lärosätet vill skapa transparens kring beslutsprocesser som rör doktoranderna och
forskarutbildningen framgår bland annat genom att man har tagit fram en doktorandhandbok som på
ett överskådligt sätt redogör för de beslutsordningar och rutiner som reglerar forskarutbildningen.
Detta kan ses som ett exempel på att lärosätet aktivt arbetar för att öka doktorandernas möjligheter
att delta i beslutsprocesser kring frågor som rör forskarutbildningen. Doktoranderna har också
inflytande över handboken som revideras varje år. Handboken är synnerligen viktig för nyantagna
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doktorander, som där enkelt får inblick i institutionens liv och verksamhet samt de regelverk som
omfattar verksamheten.
Antagningsförfarandet går till så att anställning sker gruppvis, vilket ger en god grund för
samplacering. Samplacering kan ha positiva effekter på samarbetet och skapa kreativa och stödjande
arbetsmiljöer. Bedömargruppen ser också positivt på att lärosätet har infört en introduktionsutbildning
där nyantagna doktorander introduceras i livet som forskarstuderande, och där de får ta del av de
regler och rutiner som ramar in forskarutbildningen.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
kvalitetsutvecklande åtgärder. Återkoppling sker till relevanta intressenter.
Genom doktorandernas representation i styrelser och övriga organ sker en systematisk uppföljning av
doktorandinflytandet i utbildningen. Doktoranderna får också möjlighet att diskutera kursupplägg,
kursinnehåll och arbetsformer tillsammans med de berörda lärarna under pågående
forskarutbildningskurs.
Utifrån vad som går att utläsa i bedömningsunderlaget, främst lärosätets självvärdering men även de
individuella studieplanerna, blir intrycket att forskarutbildningen överlag är en trivsam arbetsmiljö för
doktorander, och att doktoranderna får möjlighet att vara delaktiga i de beslutsprocesser som
påverkar deras situation. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram trehandledarsystemet,
introduktionskursen för nyantagna samt doktorandhandboken som goda exempel på hur man kan
säkerställa ett doktorandperspektiv i forskarutbildningen. Ett utvecklingsområde som framhålls i
självvärderingen är systematisk insamling, sammanställning och redovisning av alumners synpunkter
på forskarutbildningen.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Genom den anonymiserade antagningsprocessen arbetar lärosätet aktivt för att skapa jämställda
villkor vad gäller kön och andra bakgrundsfaktorer. Könssammansättningen i gruppen med
finansierade doktorander är jämn med 14 kvinnor och 12 män. I handledargruppen är män
överrepresenterade bland professorerna, vilket enligt självvärderingen förklaras av den senaste
tidens pensionsavgångar.
Sedan 2013 har institutionen haft en jämställdhetsansvarig som bland annat har i uppdrag att
kartlägga och utveckla doktorandernas arbetsvillkor. Uppdraget omfattar även att representera i
fakultetens jämställdhetsgrupp, och att leda den arbetsgrupp som utformade institutionens plan för
lika rättigheter. Planen fastställdes av institutionsstyrelsen 2014.
Självvärderingen beskriver den faktiska könsfördelningen bland de anställda, och reflekterar över
strategier för att stärka kvinnliga medarbetares karriärmöjligheter samt över strategier för att se över
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kvinnliga doktoranders arbetsvillkor. Dock är beskrivningen av jämställdhetsperspektivets integrering
inom ramen för aktiviteter såsom forskarutbildningskurser, handledning och seminarier knapphändig.
Detta ser bedömargruppen som en svaghet.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Institutionens representant i fakultetens jämställdhetsgrupp har arbetat med att kartlägga manliga och
kvinnliga doktoranders arbetsvillkor. Representanten har också ansvarat för den arbetsgrupp som har
tagit fram institutionens plan för lika rättigheter. På senare år har man dessutom inrättat en
permanent grupp som driver jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid institutionen, och som har en
rådgivande funktion gentemot institutionsledningen. Gruppens formella uppgift är att systematiskt
identifiera och följa upp utvecklingsområden med avseende på jämställdhet på arbetsplatsen.
I självvärderingen redovisas insatser såsom prioriterade medel för kompetensutveckling för att
motverka den obalans mellan kvinnor och män som råder i handledargruppen. Genom att
systematiskt erbjuda samtliga docenter möjlighet att agera huvudhandledare samt möjlighet att
undervisa på forskarnivå hoppas man öka kompetensen hos de kvinnliga kandidater som bedöms
ligga nära befordran till professor.
Av självvärderingen framgår att lärosätet arbetar aktivt för att skapa jämställda villkor vad gäller kön
och andra bakgrundsfaktorer genom en anonymiserad antagningsprocess. Förutom att
doktorandgruppen har en relativt jämn könsfördelning - vilket sannolikt är ett lyckat resultat av att man
anonymiserat antagningsprocessen - framgår det inte särskilt tydligt hur jämställdhetsperspektivet
integreras och diskuteras inom ramen för forskarutbildningskurserna och i handledningsprocesserna.
Det innebär att man inte tar upp hur jämställdhetsaspekter relateras till formuleringen av
forskningsproblem, urval och andra delar av forskarutbildningen. Bedömargruppen ser detta som en
svaghet i arbetet med att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen.
Man har också tillsatt en arbetsgrupp med rådgivande funktion för att bevaka och följa upp
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Eftersom gruppen är relativt nystartad är det svårt att i dagsläget
bedöma dess uppföljnings- och åtgärdsarbete i bred bemärkelse.
Bedömargruppen ser den anonymiserade antagningen som ett gott exempel på
jämställdhetsdrivande arbete. Bristen på integrering av jämställdhetsperspektivet i avhandlingsarbetet
är en tydlig svaghet. Mot bakgrund av flera goda initiativ i jämställdhetsarbetet som presenteras i
självvärderingen bedöms dock jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Av bedömningsunderlaget framgår att det finns tydliga processer för hur kompetens och
kompetensutvecklingsfrågor hanteras vid institutionen, och det finns också ett flertal exempel på
åtgärder som har vidtagits för att ytterligare säkerställa kvaliteten i handledningen och i
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forskarutbildningen. Exempel på detta är handledarkollegiet och professors- och docentgruppen.
Dessa forum för utbyte av handledarerfarenheter är, tillsammans med trehandledarsystemet,
resultatet av ett omfattande förändringsarbete inom forskarutbildningen. Ytterligare exempel på
kvalitetsdrivande åtgärder är ett digitalt handledningsarkiv som ger goda möjligheter att reflektera
över handlednings- och forskningsprocessen, samt över villkoren för lärandet i utbildningen.
Det framgår av bedömningsunderlaget att utbildningens utformning och genomförande följs upp
systematiskt och att uppföljningen vid behov har resulterat i kvalitetsutvecklande åtgärder.
Forskarutbildningskurserna har till exempel utvecklats med ett ökat fokus på examensmålen. Bland
annat har man sett till att en del av kurserna ska svara mot de kunskapsmål som inte direkt
examineras genom avhandlingen. I bedömningsunderlaget framstår det också tydligt att det finns
rutiner för kursvärderingar och för hantering av återkoppling, vilket tyder på ett fortlöpande
kvalitetsarbete med de kurser som forskarutbildningen erbjuder.
Vad gäller arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen behov av att stärka forskarutbildningens
orientering mot ett yrkesliv även utanför akademin, bland annat genom att i högre grad formalisera
handledningens karriärvägledning. Det är positivt att institutionen ämnar vidta åtgärder för att knyta
närmare kontakter med de egna alumnerna. Bedömargruppen finner vidare att utbildningen på ett
positivt sätt arbetar för att doktoranderna ska kunna fullfölja sin utbildning samt vara delaktiga i
beslutsprocesser som berör forskarutbildningen. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram
trehandledarsystemet, introduktionskursen för nyantagna samt doktorandhandboken som goda
exempel på hur man genom ett kontinuerligt åtgärdsarbete har verkat för att säkerställa ett
doktorandperspektiv i forskarutbildningen. Vad gäller jämställdhetsperspektivet noterar
bedömargruppen att viktiga jämställdhetsdrivande åtgärder pågår, men att det finns en svaghet i hur
jämställdhetsperspektivet hittills har integrerats i utbildningens utformning och genomförande.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat avseende bredd och djup, och det har en tydlig koppling till
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Handledarna skapar tillsammans en tillräcklig
kompetens inom det pedagogiska forskningsfältet. Handledare och lärare får tid i tjänsten för att
forska och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, och kvalitetsfrågor inom
forskarhandledningen drivs systematiskt inom kollegiet.
Antalet aktiva doktorander är tillräckligt stort för att upprätthålla en utbildningsmiljö av kvalitet.
Antagning till forskarutbildningen sker genom ett välutvecklat och ambitiöst förfarande. De nyantagna
doktoranderna genomgår en introduktionsutbildning för att på ett smidigt sätt komma in i den nya
arbetsmiljön och för att förberedas på utmaningarna i det kommande avhandlingsarbetet. Detta är ett
lovvärt initiativ och tyder på att man arbetar medvetet med doktorandernas sociala miljö.
Bred kunskap och förståelse säkerställs främst genom avhandlingsarbetet och genom
forskarutbildningskurser. Av självvärderingen att döma innehåller de olika lärandeaktiviteter och leder
till förväntade studieresultat. Doktoranderna deltar i olika aktiviteter inom två av institutionens åtta
forskningsområden, vilket bidrar till breda kunskaper och bred förståelse för forskning inom pedagogik
och för de metodologiska ansatser som är relevanta för ämnet. För några år sedan infördes ett
trehandledarsystem vid forskarutbildningen, som tillsammans med deltagandet i de olika
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forskningsgrupperna borgar för att doktoranderna får ta del av olika metodologiska och teoretiska
ansatser. Detta gör också att de genomgående tränas i ett kritiskt förhållningssätt och i intellektuell
självständighet.
Verktygen för att säkerställa att doktoranderna visar förmåga att planera och med adekvata metoder
bedriva forskning sker huvudsakligen via forskarutbildningskurser. Institutionens kursutbud på
forskarnivå är stort och väl anpassat för att säkra doktorandernas kunskapsprogression inom ämnet.
Dessutom är lärandeaktiviteter som referent- eller kamratgranskning tydliga inslag där doktoranderna
tränar argumentationsteknik, tränar diskussion av forskningsresultat och bidrar till att stödja andras
lärande.
Vid utformningen av forskarutbildningskurser arbetar man aktivt och målmedvetet med kursplanerna
för att säkerställa att kurserna svarar mot utbildningsmålen. Det finns tydligt beskrivna rutiner för
kursvärderingar och återkoppling på dessa, vilket tyder på att man löpande arbetar med kvaliteten på
de kurser som forskarutbildningen erbjuder. En introduktionskurs presenterar metoder för att planera
avhandlingsarbetet, vilket tyder på att man lägger stor vikt vid doktorandernas självständighet och
ansvarstagande över den egna lärprocessen och kunskapsproduktionen. Detta vill bedömargruppen
lyfta som ett gott exempel på kvalitetsdrivande arbete. Doktorandernas kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt följs upp och säkras i de
individuella studieplanerna och genom både intern och extern granskning under
progressionsseminarierna. Bedömargruppen noterar även att man har påbörjat ett utvecklingsarbete
för att ta fram nya sätt att dokumentera handledningsprocessen. Detta ska komplettera
dokumentationen i de individuella studieplanerna. Även detta initiativ är ett gott exempel på
kvalitetsdrivande arbete.
Många av doktoranderna och lärarna har en professionsbakgrund inom utbildningssektorn, vilket har
skapat viktiga kontaktytor mot praktikerfält och olika avnämare. I detta avseende har man också gjort
riktade satsningar på att utveckla verksamheten inom olika områden i relation till samhällets
utveckling. Doktorandernas karriärvägledning ska säkerställas av huvudhandledaren, men hur detta
går till framgår inte av underlaget. Utöver handledningen erbjuds doktoranderna också central
karriärvägledning av lärosätet. Planering och uppföljning av de enskilda doktorandernas
forskarutbildning sker genom de individuella studieplanerna.
Vad gäller arbetslivsperspektivet noteras att doktoranderna deltar i institutionstjänstgöring, deltar vid
forsknings- och populärvetenskapliga konferenser. Dessutom informerar forskarutbildningens
studierektor om vikten av att dokumentera samtliga erfarenheter i en pedagogisk meritportfölj inför
framtida anställning. Institutionen försöker följa upp doktorandernas yrkesval efter examen, och
dokumenterar vilka karriärvägar som är möjliga efter genomgången forskarutbildning. Det är tydligt att
genomgången forskarutbildning leder till anställningsbarhet, i första hand inom akademin. Det är inte
lika klart på vilket sätt doktoranderna förbereds för ett arbetsliv utanför universitets- och
högskolevärlden. Detta kan ske exempelvis genom en mer formaliserad karriärvägledning i
handledningen. Ur detta hänseende är det också positivt att institutionen försöker knyta närmare
kontakter med sina alumner. Bedömargruppen ser detta som ett utvecklingsområde.
Doktorandgruppen är representerad i olika styrelser och andra organ där man diskuterar frågor som
är av vikt för forskarutbildningen. Man arbetar medvetet med frågor som rör den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön, och det kan noteras att doktorandnärvaron är hög. Samma sak gäller för
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trivseln på arbetsplatsen. Handledarbyten har blivit ovanliga och en bidragande orsak till det kan vara
trehandledarsystemet, som verkar uppskattat av såväl doktorander som handledare. Beskrivningen
av hur handledarbyten går till är tydlig. Däremot framgår det inte vilka rättigheter som kommuniceras
till doktoranderna när det gäller handledarbyte, samt vilket eventuellt stöd som doktoranderna och
handledarna erbjuds vid handledarbyte. Bedömargruppen ser detta som ett utvecklingsområde.
Bedömargruppen ser också flera goda exempel på kvalitetsdrivande insatser, såsom
trehandledarsystemet, introduktionskursen samt doktorandhandboken. Alla dessa bidrar på olika sätt
till att doktorandperspektivet säkerställs i forskarutbildningen.
Av självvärderingen framgår att lärosätet arbetar aktivt för att skapa jämställda villkor vad gäller kön
och andra bakgrundsfaktorer genom att anonymisera antagningsprocessen. Man har också tillsatt en
arbetsgrupp med rådgivande funktion för att bevaka och följa upp jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
Jämställdhetsfrämjande insatser, såsom kompetensutveckling för kvinnliga medarbetare med sikte på
professorsbefordran, planeras. Förutom doktorandgruppens relativt jämna könsfördelning framgår det
inte särskilt tydligt hur jämställdhetsperspektivet integreras och diskuteras i forskarutbildningens olika
aktiviteter. Bedömargruppen ser detta som en svaghet i arbetet med att säkerställa ett
jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen.
I bedömningsunderlaget finns flera exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkerställa kvaliteten
i handledningen och forskarutbildningen. Här bör särskilt noteras olika sammanhang för utbyte av
handledarerfarenheter, trehandledarsystemet samt det pågående arbetet med att ta fram ett digitalt
handledningsarkiv.
Flera kvalitetsdrivande åtgärder rapporteras i anslutning till utveckling och uppföljning av
forskarutbildningskurserna. Bland annat har man arbetat för att säkerställa att forskarutbildningen
svarar mot examensmålen. En viktig del i detta arbete har varit att utveckla och anpassa
forskarutbildningskurserna med sikte på de kunskapsmål som inte direkt examineras genom
avhandlingen. Bedömningsunderlaget ger exempel på flera goda utvecklingsinitiativ som baseras på
tidigare erfarenheter från forskarutbildningen, vilket pekar på ett målmedvetet kvalitetsdrivande
åtgärds- och uppföljningsarbete.
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Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Stockholms universitet

Specialpedagogik - licentiat- och

A-2016-10-4079

doktorsexamen
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningen i specialpedagogik vid Stockholms universitet är placerad vid specialpedagogiska
institutionen som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen har ett mycket omfattande
utbildningsuppdrag, vilket präglar institutionens verksamhet och ger synergieffekter för
forskarutbildningen. Utbildningen, forskningen och forskarutbildningen är väl integrerade och
befruktar varandra. Samspelet mellan forskarutbildningsämnet specialpedagogik och
utbildningsområdet specialpedagogik förefaller fungerande.
Forskarutbildningsämnet specialpedagogik har en tydlig samhälls- och utbildningsvetenskaplig
inramning och behandlar lärande och delaktighet ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och
individperspektiv. Särskilt fokus ligger på förhållanden som rör barn och elever i behov av särskilt stöd
samt på personer med funktionsnedsättning. Samspelet mellan individ och miljö utgör en central
förståelseram. Vidare definieras det specialpedagogiska forskningsområdet som tvärvetenskapligt,
eftersom förståelsen av individers särskilda behov kräver tvärvetenskaplig kompetens och
samverkan. Specialpedagogisk forskning undersöker pedagogiska arbetssätt, metoder och miljöer
som kan stödja lärande, utveckling och socialisation i ett livsperspektiv, med respekt för individuella
förutsättningar och kontexter.
Specialpedagogiska institutionens forskning faller inom ramen för fyra huvudsakliga områden:
jämlikhet, demokrati och värdegrundsfrågor; funktionsnedsättning och funktionshinder; lärandemiljöer
och didaktisk utveckling samt specialpedagogik med fokus på yngre barn (så kallad early
intervention). Forskningsområdena ligger i linje med lärosätets beskrivning av
forskarutbildningsämnet. Avgränsningen till närliggande forskningsområden (till exempel pedagogik,
psykologi, barn- och ungdomsvetenskap samt handikappvetenskap) kommer till uttryck i institutionens
beskrivning av såväl forskarutbildningsämnet som forskningsområdena. Avgränsningen både
beskrivs och motiveras väl och förefaller vara adekvat.
Forskarutbildningsämnet specialpedagogik har via institutionens lärare och forskare kopplingar till
specialpedagogisk praktik och till pågående uppdrag och samverkan utanför akademin. Därmed tar
man vara på beprövad erfarenhet på ett adekvat sätt.
Forskarutbildningsämnets avgränsning och koppling till den vetenskapliga grunden bedöms
säkerställa såväl bredd som djup i forskarutbildningen. Kopplingen till den vetenskapliga grunden
säkerställs genom institutionens fyra definierade forskningsområden. Kopplingen till den beprövade
erfarenheten säkerställs genom lärarnas, forskarnas och doktorandernas engagemang i
specialpedagogiska uppdrag utanför akademin.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
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Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Av självvärderingen framgår att ungefär 25 lärare och forskare var verksamma som handledare när
självvärderingen togs fram. Cirka hälften av handledarna är professorer (varav tre uppnått emeritaeller emeritusstatus) och några är docenter. Resten är disputerade lektorer eller medicine doktorer.
Vanligen har huvudhandledarna anställning vid specialpedagogiska institutionen. De biträdande
handledarna kan på grund av forskarutbildningsämnets tvärvetenskapliga karaktär ha annan
ämneskompetens, och därmed också annan institutions- eller lärosätestillhörighet. De externa
handledarna har knutits till specialpedagogiska institutionen antingen via forskningsprojekt eller för att
möta särskilda handledningsbehov hos enskilda doktorander. Även välmeriterade forskare från
institutionens internationella nätverk och partneruniversitet kompletterar den egna handledarresursen.
Vid specialpedagogiska institutionen finns en mycket omfattande forskning och publicering med stor
internationell räckvidd. De (inklusive externa handledare) 42 forskarnas och 18 doktorandernas
sammanställda referenslistor för år 2012-2016 innefattar drygt 800 publikationer. Merparten är
publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter. En övervägande majoritet av
publikationerna är skrivna på engelska, vilket indikerar en mycket internationell forskningsorientering.
Handledargruppen har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet. Medianåldern är ganska
hög, men spridningen i ålder är stor. Institutionen har en ambition att säkra handledarresurserna även
på längre sikt och verkar för detta genom strategisk nyrekrytering och meriteringsmöjligheter för
anställda lärare. Det finns ett nationellt behov av att utbilda fler forskare inom specialpedagogik, vilket
har föranlett en ökad antagning av doktorander. Detta kräver i sin tur rekrytering av disputerade
forskare och lärare som kan fungera som handledare. Institutionen har tagit fram en strategi för
denna rekryteringsprocess, och det som uttrycks i strategin är på god väg att förverkligas.
Institutionen har anställt ett relativt stort antal nya universitetslektorer för att förstärka institutionens
tvärvetenskapliga kompetens. Vidare har man beviljat medel för att uppmuntra de disputerade lärarna
och forskarna att arbeta mot docent- eller professorskompetens. Ytterligare ett exempel på hur
institutionen har arbetat mot strategins mål är den rekrytering av ytterligare en professor i
specialpedagogik som pågick vid tidpunkten för självvärderingens genomförande. Vid intervjun
framkom att rekryteringen varit framgångsrik och att två nya professorer i specialpedagogik har
anställts 2017. Professorskåren bestod 2017 av sex välmeriterade personer.
Inom handledarkollegiet finns sammantaget en omfattande bredd i erfarenheter och
ämneskunskaper. Handledarna har goda möjligheter att forska och följa utvecklingen inom det egna
ämnesområdet. Handledarna har medel för egen forskningstid och kompetensutveckling, och de
erbjuds högskolepedagogiska kurser och forskarhandledarutbildning. Därigenom har de reella
möjligheter att upprätthålla och kontinuerligt vidareutveckla sin vetenskapliga och pedagogiska
kompetens. Nyanställda universitetslektorer och professorer engageras i forskarutbildningen i ett
tidigt skede, vilket också kan ses som kvalitetsutvecklande.
Antalet handledare och handledarnas sammantagna kompetens förefaller vara adekvat och står i
proportion till utbildningens innehåll och genomförande. De tabeller som bifogas självvärderingen
illustrerar väl handledargruppens sammansättning, kontinuitet och stabilitet. Intervjuerna bekräftade
det stabila och utvecklingsorienterade intrycket.

254(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att handledarnas och lärarnas kompetens och kompetensutveckling följs
upp via årliga utvecklingssamtal. Den dokumenterade vetenskapliga verksamheten tyder på att
handledarna och lärarna har möjlighet att följa utvecklingen inom det egna området och kontinuerligt
utveckla den egna vetenskapliga och pedagogiska kompetensen. Samtliga professorer och lektorer
har rätt till forskning inom ramen för sin anställning (30-50 procent av tiden). Aktiv forskning ses som
en central åtgärd för att säkra och utveckla handledarnas vetenskapliga kompetens. Den
pedagogiska kompetensen säkerställs genom att såväl lärarna som handledarna förväntas delta i
högskolepedagogisk utbildning och handledarutbildning. Handledarnas och lärarnas möjligheter att
följa samhällsutvecklingen verkar goda, till exempel via externa myndighets- och sakkunniguppdrag,
uppdragsutbildningar och kontakt med organisationer för personer med funktionsnedsättning. Detta
ses som en kvalitetssäkrande aspekt. Som gott exempel kan nämnas att forskarutbildningens
studierektor bjuder in till regelbundna handledarkollegier. Syftet med handledarkollegierna är att
stödja och utveckla forskarutbildningen och handledningen mer generellt, men också i relation till
enskilda doktorandprocesser. Ytterligare ett gott exempel är möjligheten till kollegialt stöd och
mentorskap för nya handledare. Även de överenskomna avstämningspunkterna
(planeringsseminariet, mittseminariet och slutseminariet) fungerar som kvalitetssäkring.
Institutionen har en fastslagen plan för att säkra handledningens kvalitet. Av planen framgår att
forskarutbildningens studierektor genomför enskilda samtal med de doktorander som vill, gör en årlig
uppföljning av de individuella studieplanerna och har återkommande träffar med handledarkollegiet.
Studierektorn har också enskilda samtal med handledarna.
Det finns enligt självvärderingen skriftliga rutiner för samverkan och ansvarsfördelning mellan
doktorander och handledare. Eventuella risker för beroenderelationer eller konfliktsituationer mellan
doktorander och handledare uppmärksammas antingen i löpande samtal eller vid de systematiska
uppföljningar som studierektorn ansvarar för. Institutionen arbetar strategiskt och metodiskt när behov
av handledarbyte uppstår. Det finns skriftliga rutiner för hur byte av handledare går till, men detta
förekommer sällan.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Specialpedagogiska institutionen bildades 2008 och är alltså en relativt ung forskningsmiljö, vilket
enligt lärosätet förstärker behovet av att vidga den egna forskningsmiljön via olika nätverk såväl lokalt
som nationellt och internationellt. Institutionen arbetar strategiskt för att utöka nätverken. Det finns
åtskilliga exempel i självvärderingen på hur doktoranderna inkluderas i lokala, nationella och
internationella nätverk och samarbetsprojekt som kompletterar utbildningsmiljön när det gäller
omfattning och kvalitet. En del av doktoranderna får tillgång till forskningsmiljöer utanför institutionen
via sina externa handledare. Ytterligare en grupp doktorander hör till en nationell forskarskola som
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koordineras av ett annat lärosäte. Vid intervjuerna framkom dock att doktorandernas koppling till
forskningsmiljöerna inte alltid uppfattas som tydlig. Doktoranderna uppmuntras även att delta i
konferenser, vilket gör det möjligt att knyta kontakter och bygga upp nätverk. Doktoranderna kan söka
ekonomiskt bidrag från institutionen för att delta vid konferenser. Institutionen arbetar strategiskt för
att öka graden av internationalisering genom internationella nätverk och samarbetsprojekt. Ett konkret
exempel är rekrytering av internationella gästforskare och gästlärare. Vid intervjuerna framkom även
att rekrytering av internationella doktorander kan bli aktuellt.
Strukturen för institutionens forskningsseminarier är tydlig, och flera sådana seminarier anordnas per
termin. Därtill kommer seminarier som behandlar doktorandernas avhandlingsarbete och seminarier
för etikfrågor. Institutionen har dessutom öppna seminarier för olika externa intressenter för att
diskutera aktuella specialpedagogiska frågor och nya möjliga forskningsprojekt. Institutionen
genomför även ett årligt internat för samtliga anställda, och en konferens för doktoranderna.
Doktorandgruppen vid institutionen består av cirka 20 personer med varierande bakgrund och ålder.
Den typiska doktoranden vid forskarutbildningen har lång yrkeserfarenhet, främst från skolsektorn,
när hen påbörjar forskarutbildningen. Merparten av doktoranderna är kvinnor (16 av 20), vilket
speglar kvinnodominansen inom det specialpedagogiska fältet i stort. De flesta har
doktorandanställningar som finansieras via fakultetsmedel, men även andra finansieringskällor
förekommer. De flesta doktorander bedriver forskarstudier på deltid och är fortsatt verksamma utanför
universitetet. Doktorandgruppens varierande sammansättning och aktivitetsgrad leder enligt lärosätet
till en viss splittring såväl tidsmässigt som geografiskt, men variationen bedöms även berika
forskningsmiljön.
Institutionen arbetar aktivt för att kunna utlysa nya doktorandanställningar. Vid intervjuerna framkom
att institutionen planerar att ha 25 doktorander år 2025, och att man aktivt söker
finansieringsmöjligheter. Institutionen arbetar även aktivt för fortsatt rekrytering av doktorander.
Doktorandanställningarna utlyses med några års mellanrum och rekryteringen sker i öppen
konkurrens. Söktrycket är stort vilket kan ses som ett kvalitetskriterium. Överlag är institutionens
rutiner och rekryteringsprocedurer vid antagning av doktorander systematiska och väl beskrivna i
självvärderingen. Det aktiva rekryteringsarbetet indikerar ett engagemang för att utveckla forskningen
och forskarutbildningen vid institutionen.
Institutionens forskning och utbildning är uppbyggda som två samverkande dimensioner på ett
systematiskt och välstrukturerat sätt. Detta bidrar till goda förutsättningar att bedriva forskarutbildning
på en hög vetenskaplig nivå. Bedömargruppen konstaterar dock att den fortsatta expansionen bör
balanseras mot såväl de befintliga resurserna som mot den interna kvalitetsutvecklingen av
institutionens forskarutbildningsmiljö.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Uppföljning och kvalitetssäkring av forskarutbildningsmiljön sker systematiskt. Utbildningsmiljön
granskas och följs upp årligen i samband med verksamhetsberättelserna, som kalibreras mot centrala
styrdokument såsom institutionens strategier. Strategierna innehåller mål som är direkt relevanta för

256(319
)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2018-06-19

411-00367-16

forskarutbildningen. Självvärderingen exemplifierar hur uppföljningarnas resultat omsätts i
kvalitetsutvecklande åtgärder och hur återkoppling sker till olika intressenter.
Bedömargruppen bedömer att det finns tydliga och systematiska rutiner för att säkerställa hög kvalitet
inom forskarutbildningsmiljön. Intervjuerna bekräftade det positiva intrycket.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnets avgränsning och koppling till den vetenskapliga grunden är välmotiverad
och adekvat. Kopplingen till den beprövade erfarenheten säkerställs genom lärarnas, forskarnas och
doktorandernas engagemang i specialpedagogiska uppdrag utanför akademin. Antalet handledare
och handledarnas sammantagna kompetens förefaller vara adekvat och står i proportion till
utbildningens innehåll och genomförande.
Forskarutbildningsmiljön vid specialpedagogiska institutionen bedöms som dynamisk och
utvecklingsorienterad. Den forskning som bedrivs är högklassig och internationellt inriktad. De
resurser i form av infrastruktur, handledare och kompetens som är tillgängliga bedöms kunna
säkerställa forskarutbildningens kvalitet. Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det
systematiska och strategiska arbete som institutionen har bedrivit för att dels säkra tillgången på
kvalificerade handledare, dels bredda de existerande nätverken med internationella satsningar.
Bedömargruppen konstaterar dock att fortsatt expansion bör balanseras mot såväl befintliga resurser
som mot intern kvalitetsutveckling av forskarutbildningsmiljön.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Kursdelen i forskarutbildningen i specialpedagogik beskrivs i den allmänna studieplanen och i de
individuella studieplanerna, och är utformad så att doktoranderna ska få tillräckligt breda kunskaper i
ämnet specialpedagogik och i vetenskaplig metodik för att uppfylla examensmålen. Kursernas
specifika lärandemål, aktiviteter och examinationer är utformade så att de stämmer överens med
både den allmänna studieplanen och de individuella studieplanerna. Progressionen är tydlig. I
självvärderingen beskrivs några av kurserna och beskrivningen indikerar en genomtänkt struktur.
Forskarutbildningens kursdel består av 90 högskolepoäng, vilket ger 150 högskolepoäng
avhandlingsarbete. Kurserna syftar till att ge tillräcklig bredd i ämneskunskaperna i och vetenskaplig
metodik, medan avhandlingen syftar till att ge fördjupade kunskaper i ett specifikt område inom det
specialpedagogiska kunskapsområdet samt i vetenskaplig metod. Kursdelen består av fyra block om
22,5 högskolepoäng vardera. Ett block är specialpedagogiskt och obligatoriskt. Vidare finns ett
metodblock som innehåller viss valfrihet, ett avhandlingsspecifikt block för fördjupning samt ett block
med valfria kurser. Kurserna examineras med skriftliga, individuella examinationer. De obligatoriska
kurserna ordnas av institutionen, men doktoranderna har också möjlighet att läsa kurser vid andra
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institutioner och lärosäten i samråd med handledaren. Ett strategiskt samarbete över institutions- och
fakultetsgränserna har ökat kursutbudet och det tvärdisciplinära nätverksarbetet. Till exempel har
doktoranderna tillgång till fakultetsövergripande metod- och ämneskurser.
Av självvärderingen framgår vidare vilka förutsättningar doktoranderna har att slutföra sin
forskarutbildning inom planerad tid. När det gäller kursutbudet är det institutionens och närmast
studierektorns ansvar att se till att kurserna erbjuds i rätt tid med tanke på doktorandernas behov.
Man tar hänsyn till doktorandgruppens sammansättning och de individuella studieplanerna, men även
till befintliga lärarresurser. Kurserna planeras med framförhållning. Kursutbudet bidrar till
doktorandernas möjligheter att slutföra avhandlingsarbetet inom givna tidsramar. Individuella
läskurser förekommer, men utgör endast en liten del av utbildningens kursdel.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Lärosätet arbetar strategiskt med att säkra måluppfyllelsen av examensmålen för kunskap och
förståelse. Av självvärderingen framgår att institutionen har ett system för att granska hur progression
uppnås under utbildningen. Genom en utvecklad systematik i kursutformningen säkerställer man att
doktoranderna utvecklar en bred kunskap och förståelse inom ämnet specialpedagogik samt för
vetenskaplig metodik inom ämnet. Detsamma gäller även för en mer specifik och avgränsad kunskap
och förståelse inom det specialpedagogiska området. Detta kommer också till uttryck i definitioner och
avgränsningar i den allmänna studieplanen. Det finns en tydlighet om progression i
kunskapsutvecklingen och dess koppling till examensmålen. Såväl progression som måluppfyllelse
följs upp på ett systematiskt och strukturerat sätt. De individuella studieplanerna beskrivs som ett
verktyg för att planera och bevaka de enskilda doktorandernas övergripande lärandeaktiviteter med
sikte på examensmålen. Som stöd för uppföljningsarbetet har fakulteten under 2016 arbetat fram ett
schema (bilaga till den individuella studieplanen) för att bedöma hur doktoranderna uppfyller
examensmålen. Schemat följs upp löpande och utvärderas vid doktorand- och
doktorandhandledarmöten. Vid intervjuerna framgick att schemat, som är ett icke-obligatoriskt
dokument, har tagits i bruk och framöver kommer att ingå i en elektronisk individuell studieplan.
Det finns genomtänkta och välfungerande former för uppföljning och innehåll i utbildningen som
säkerställer att doktoranderna visar bred kunskap och förståelse både inom specialpedagogik på
forskarnivå och för vetenskaplig metodik. Till exempel utvärderas institutionens kurser regelbundet
genom skriftliga enkäter. Kursansvariga tar del av utvärderingarna och en sammanställning av
kursutvärderingarna är tillgänglig för doktoranderna. Kvalitetsfrågor diskuteras även i
handledarkollegiet, och kurserna följs upp under de årliga genomgångarna.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
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nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Överlag har forskarutbildningen i specialpedagogik en tydlig koppling mellan examensmål,
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Utvecklingen av färdighet och förmåga sker stegvis
under utbildningen, och den inbyggda progressionen i kurser, lärandemål och i avhandlingsarbetet är
central för examensmålen för färdighet och förmåga. Lärosätet arbetar också med progression i
seminarier, oppositioner, deltagande i konferenser och nätverk, skriftliga och muntliga presentationer
med mera. Institutionen arbetar systematiskt med att tillsammans med doktoranderna följa upp
progressionen mot examensmålen i avhandlingsarbetet. Det finns en tydlig struktur för att granska
och seminariebehandla doktorandernas framväxande avhandlingsarbete.
Självvärderingen ger exempel på flera specifika kurser och en rad sammanhang som har betydelse
för måluppfyllelsen. Till exempel ska doktoranderna kunna identifiera frågeställningar, utveckla
förmågan att finna relevant litteratur, kunna tillämpa teorier och modeller, kunna göra egna
bedömningar och kritiska analyser, ha förmåga att bidra till kunskapsutveckling i ett internationellt
sammanhang, ha förmåga att bidra till andras lärande, ha förmåga att skriftligt diskutera forskning i
dialog med vetenskapssamhället, kunna kommunicera forskning populärvetenskapligt samt ha
förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.
Av självvärderingen framgår vidare att doktoranderna har goda förutsättningar att slutföra sitt
avhandlingsarbete inom de planerade tidsramarna. Kursutbudets systematik och avhandlingsarbetets
tydliga struktur och progression med avstämningspunkter bedöms bidra till att arbetet kan slutföras
inom den angivna tiden. Man analyserar olika eventuella hinder i avhandlingsarbetet, såsom
svårigheter att få artiklar publicerade, svårigheter vid datainsamling, kvalitetsaspekter vid monografier
med mera, och vidtar åtgärder vid behov.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Vid institutionen finns en medveten och systematisk strategi för uppföljning, kvalitetssäkring,
kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling. Som ett led i doktorandernas progression mot
examensmålet färdighet och förmåga granskas det framväxande avhandlingsarbetet regelbundet.
Som ytterligare kvalitetssäkrande åtgärd granskas också avhandlingsmanuskriptet av en särskild
läsare som institutionen utser. Syftet med detta är att ta ställning till om arbetet motsvarar de
fastställda kvalitetskriterierna.
Om hinder i avhandlingsarbetet uppstår (till exempel vid datainsamling eller artikelpublicering) verkar
det finnas rutiner för hur problemen ska bearbetas och åtgärdas. Det framgår att handledarna får
möjlighet att tillsammans med handledarkollegiet diskutera vilket stöd och vilka åtgärder som behövs
för att doktoranderna ska få de förutsättningar som behövs för att nå målen och kunna slutföra
avhandlingsarbetet inom den angivna tiden.
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Det finns en välstrukturerad granskningsprocess som bygger på ett systematiskt arbetssätt.
Doktoranderna får på olika sätt återkoppling på hur deras färdigheter och förmågor samt
progressionen mot examensmålet utvecklas. Institutionen arbetar aktivt med att skapa förutsättningar
för doktoranderna att slutföra sina utbildningar inom planerad tid.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens/konstens möjligheter
och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Av självvärderingen framgår former och innehåll i utbildningen som syftar till att säkerställa att
doktoranderna uppnår examensmålet för värderingsförmåga och förhållningssätt. Lärosätet ger
exempel på olika aktiviteter som utgör lärandeaktiviteter för värderingsförmåga och förhållningssätt,
såsom handledning, forskarutbildningskurser, seminarieverksamhet och övergripande
avhandlingsarbete. Examensmålet genomsyrar hela utbildningen men uppfattas som svårt att
operationalisera med samma tydlighet som målen för kunskap, förståelse, förmåga och färdighet.
Dock ger lärosätet exempel på kursmoment som tränar intellektuell självständighet. Detta kan till
exempel ske genom att doktoranderna kritiskt värderar forskningslitteratur och kritiskt argumenterar
för forskningsmetodiska val i den egna avhandlingsprocessen.
Forskningsetiska frågor är lättare att operationalisera i utbildningen. Vetenskaplig redlighet (till
exempel referenshantering) diskuteras under de forskarutbildningskurser och seminarier som
anordnas av institutionens rådgivande och beredande etikgrupp. Lärosätet erbjuder också en
forskarutbildningskurs som innehåller praktisk övning i att skriva etikprövningsansökningar. Eftersom
de flesta doktorander forskar inom områden som kräver etikprövning förbereds doktoranderna för
etikprövningsprocessen. Under avhandlingsseminarierna konkretiseras forskningsetiska aspekter i
relation till doktorandernas egna avhandlingsarbeten.
Forskarutbildningen är upplagd så att doktoranderna ska kunna nå examensmålet under fyra års
heltidsstudier. Det bedömningsschema man har utarbetat fungerar som ett stöd i detta. Det finns
exempel i självvärderingen som visar på en progression vad gäller såväl intellektuell självständighet
som vetenskaplig redlighet och förmågan att göra forskningsetiska bedömningar. Detta uttrycks i den
allmänna studieplanen och realiseras via kursutbudet och avhandlingsarbetet.
Lärosätet har också identifierat utvecklingsområden för examensmålet för värderingsförmåga och
förhållningssätt. Detta visar på god och kritisk värderingsförmåga hos de utbildningsansvariga.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att man följer upp måluppfyllelsen inom värderingsförmåga och
förhållningssätt främst via de regelbundna avhandlingsseminarierna. Under dessa granskas
doktorandernas framväxande avhandlingsarbeten av handledare, granskare och examinatorer. Även
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handledarna bedömer progressionen av målet löpande. Det bedömningsschema som fakulteten har
arbetat fram är ett verktyg för att systematiskt säkerställa att doktoranderna uppfyller examensmålen
för värderingsförmåga och förhållningssätt. Bedömningsschemat ger dessutom information som
bidrar till att doktoranderna kan slutföra utbildningen inom planerad tid. Vid avhandlingsseminarierna
sker dessutom en regelrätt examination av doktorandernas självständighet, vetenskapliga redlighet
och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.
Även om processerna och rutinerna kring den systematiska uppföljningen av värderingsförmåga och
förhållningssätt inte är explicit framskrivna bedöms doktorandernas möjligheter att nå examensmålet
som goda.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Forskarutbildningen präglas av en genomtänkt struktur och systematik. Utbildningens systematiska
utformning och genomförande säkerställer måluppfyllelsen för kunskapsformerna kunskap och
förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Som gott exempel vill
bedömargruppen särskilt lyfta fram lärosätets medvetna arbete med uppföljningsprocesser och
kvalitetsutvecklande åtgärder. Även de utvecklingsområden som lärosätet har identifierat, till exempel
när det gäller examensmålet för värderingsförmåga och förhållningssätt, visar på ett medvetet och
systematiskt arbete för att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra forskarutbildningen i specialpedagogik.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Självvärderingens beskrivning av arbetslivets perspektiv indikerar att forskarutbildningens innehåll
och utformning är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. En grund för
denna bedömning är att forskarutbildningen i specialpedagogik bedrivs i nära kontakt med
pedagogiska miljöer och samhälleliga verksamheter. Samtliga doktorander har tidigare erfarenheter
av arbetslivet, och flera behåller sin arbetslivsförankring även under doktorandtiden. Samhällets
efterfrågan på disputerade i specialpedagogik är stor. De som disputerat i specialpedagogik är inte
bara användbara vid akademin utan även i hög grad inom myndigheter, organisationer, kommunala
verksamheter och liknande. De utbildningsansvariga har kontinuerlig kontakt med arbetslivet, till
exempel genom de olika uppdrag som institutionen får. Kontakten med alumnerna upprätthålls bland
annat genom seminarieserier som ordnas av institutionen. Även den specialpedagogiska
forskningens tillämpade karaktär förbereder doktoranderna för arbetslivet.
Doktoranderna har goda möjligheter till institutionstjänstgöring tack vare institutionens omfattande
utbildningsuppdrag. Det finns även goda förutsättningar för högskolepedagogisk meritering.
Doktoranderna kan medverka i undervisning och handledning, och i viss utsträckning även ha
administrativ tjänstgöring. För de doktorander som bedriver forskarstudier på deltid är det svårare att
hitta utrymme för institutionstjänstgöring, men de har istället lättare att hålla kvar sitt engagemang i
arbetslivet. Arbetslivsförberedande aktiviteter såsom karriärplanering ordnas för doktoranderna i
utbildningens slutskede. De forskarstuderande erbjuds också att delta i de seminarier och workshops
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om forskningsfinansiering som anordnas centralt. Internationella karriärmöjligheter finns, men
intresset är relativt svalt. Institutionen arbetar dock aktivt för ökad internationalisering bland både
forskarstuderande och nydisputerade.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att de utbildningsansvariga har forum för att systematiskt följa upp och
säkerställa utbildningens användbarhet på såväl kort som lång sikt genom uppdrag, utvecklingsarbete
och kontakt med relevanta nätverk inom och utanför akademin. I detta avseende är det också
sannolikt att doktoranderna själva bidrar med värdefulla insikter om utbildningens användbarhet,
eftersom flera forskarstuderande behåller sin förankring i arbetslivet utanför akademin medan de
genomför sin forskarutbildning. Självvärderingen innehåller flera exempel på att uppföljningarnas
resultat vid behov har omsatts i kvalitetsutvecklande åtgärder. Specialpedagogiska institutionen har
aktiv kontakt med ett flertal alumner, och arbetar systematiskt med att ta in deras erfarenheter i
kvalitetssäkringen och utvecklingen av utbildningen. Antalet alumner är visserligen begränsat, men
många före detta doktorander har kontakt med institutionen via forskningssamarbeten. Alumnerna
deltar även i seminarieverksamheten i viss utsträckning.
Forskarutbildningen är utan tvekan mångsidigt användbar och förbereder doktoranderna för ett
föränderligt arbetsliv. Utbildningen arbetar för att tillgodose samhällets efterfrågan på disputerade i
specialpedagogik. Den systematiska uppföljningen av utbildningens utformning och genomförande
bidrar till att säkerställa att arbetslivets perspektiv beaktas. Som ett gott exempel vill bedömargruppen
lyfta fram det välutvecklade samarbetet med arbetslivets intressenter.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Av självvärderingen framgår att doktoranderna deltar i beslutsprocesser och i beredning av frågor
som rör forskarutbildningen. Doktoranderna är representerade i flera olika beredande och
beslutsfattande organ såsom institutionsstyrelsen, fakultetens doktorandråd och institutionens
arbetsmiljögrupp. Via dessa organ får doktoranderna enligt självvärderingen möjlighet till reellt
inflytande och deltagande i beslutsprocesser. Även om det saknas ett etablerat doktorandråd vid
institutionen visar självvärderingen att doktoranderna informellt organiserar sig när det finns skäl att
lyfta fram synpunkter och föreslå åtgärder. Det framgår vidare att doktorandernas synpunkter samlas
in via utvecklingssamtal, kursutvärderingar och arbetsmiljöenkäter. Tydliga exempel på struktur vad
gäller doktorandinflytande är dels den årliga konferens som ordnas för doktoranderna där de har
möjlighet att ta upp angelägna frågor, dels de återkommande utvecklingssamtalen med
forskarutbildningens studierektor. I syfte att öka systematiken har institutionen tagit fram ett dokument
med samlad och uppdaterad information till doktoranderna om exempelvis regler, administrativa
rutiner och riktlinjer för tillgodoräknande.
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Bedömargruppen ser positivt på att doktoranderna har samma anställningsförmåner som övrig
personal. Det framgår av självvärderingen och intervjuerna att doktoranderna i hög grad uppmuntras
delta vid konferenser, och att de får ekonomiskt stöd för såväl konferens- som studieresor. På grund
av en ansträngd bemanningssituation och ett skifte på studierektorsposten noterar självvärderingen
att man inte systematiskt genomförde utvecklingssamtal 2015-2016. I intervjuerna framgick det dock
att samtliga doktorander har genomfört utvecklingssamtal under 2017. Bedömargruppen noterar
också att arbetsmiljöenkäterna visar positiva resultat.
En viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön är handledningen. Även om den ansträngda
arbetssituationen bland institutionens lärare kan tänkas påverka doktorandernas möjlighet till stöd och
handledning under forskarutbildningen ser bedömargruppen inga tydliga indikationer på brister i
handledningen. Eftersom det pågår arbete för att rekrytera och tillsätta ny personal är
framtidsutsikterna i dessa avseenden sannolikt goda. Självvärderingen beskriver att det finns tydliga
rutiner för hur handledarbyte ska gå till när antingen den ena parten eller båda önskar detta.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att det saknas fastställda rutiner för doktorandinflytande vid
kvalitetssäkring och utvecklingsarbete, men att praxis är att ta vara på doktorandernas synpunkter
och önskemål. Självvärderingen noterar att doktoranderna kontinuerligt lämnar synpunkter på
forskarutbildningen. Synpunkterna sammanställs sedan mer eller mindre systematiskt och
återkopplas via kursutvärderingar, arbetsmiljöenkäter, handledning och utvecklingssamtal.
Sammantaget är dessa kanaler forum för att säkerställa doktorandinflytandet i
kvalitetssäkringsprocesserna och kvalitetsutvecklingen.
Vidare framgår att institutionen har naturliga kontaktytor med alumner eftersom flera doktorander
tjänstgör inom institutionen efter avslutad forskarutbildning. Det förekommer också att alumnerna har
kvar kontakten med institutionen via forskningssamarbeten eller lärarutbyten. På detta sätt beaktas
även alumnernas synpunkter i institutionens kvalitetssäkringsarbete.
Sammantaget konstaterar bedömargruppen att lärosätet följer upp utbildningen för att säkerställa att
doktorandernas perspektiv används i kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbetet.
Uppföljningarnas resultat bedöms också omsättas i kvalitetsutvecklande åtgärder när det behövs.
Bedömargruppen noterar vidare att det saknas ett doktorandråd, vilket eventuellt kan göra det
svårare att följa upp hur doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring, utveckling och återkoppling.
Att inrätta ett doktorandråd förefaller viktigt, särskilt om doktorandgruppen växer i enlighet med
planerna. Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet har identifierat såväl styrkor som
utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde anges vara att öka systematiken kring insamling,
sammanställning och redovisning av alumnernas synpunkter på forskarutbildningen. Ett annat
utvecklingsområde är systematisk uppföljning av de individuella studieplanerna för att säkerställa
måluppfyllelse och för att ge doktoranderna förutsättningar att avsluta forskarutbildningen inom den
angivna tiden.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
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Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Det är ett faktum att könsfördelningen är ojämn vid institutionen. Detta gäller såväl personalen som
doktoranderna. Merparten av doktoranderna är kvinnor - av institutionens tjugo doktorander är endast
fyra män. Denna obalans antas spegla kvinnodominansen inom det specialpedagogiska fältet
överlag. Institutionen är dock medveten om obalansen och arbetar aktivt för att förändra den.
Institutionen har identifierat olika möjligheter och utmaningar som gäller sammansättningen i
doktorandgruppen och hanterar dessa utmaningar på ett systematiskt sätt. Det finns flera exempel på
hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningens utformning och genomförande. Till exempel
granskas och justeras all information på institutionens webbsidor och i övriga dokument vid behov för
att specialpedagogik inte ska framstå som ett kvinnligt kunskapsområde.
Specialpedagogik som ämne innefattar kunskap om funktionsvariationer, mångfald och genus samt
om inkludering, exkludering och delaktighet. Flera kurser behandlar specialpedagogiska kunskaper ur
ett jämställdhetsperspektiv. Ett exempel på en sådan kurs med specialpedagogisk relevans är en
kurs som ger inblick i jämställdhet och kvinnohistoria.
Specialpedagogiska institutionen har på ett självklart och naturligt sätt integrerat
jämställdhetsperspektivet i utbildningens utformning och genomförande. Institutionen använder till och
med den ojämna könsfördelningen inom specialpedagogik och skola till att synliggöra, diskutera och
söka lösningar på de utmaningar som skolmiljöers ojämna könsfördelning kan ge upphov till.
Doktoranderna har därigenom goda möjligheter att under utbildningen reflektera över och
problematisera jämställdhetsperspektivet.
Aktuella jämställdhetsmål finns formulerade i Stockholms universitets strategi. Centrala resurser i
arbetet är rådet för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor samt nätverket Genusakademin, som
stödjer forskning med genusinriktning och erbjuder fakultetsövergripande kurser. Vidare har
institutionen en kontaktperson för jämställdhetsfrågor som även ingår i arbetsmiljögruppen.
Revidering av den universitetsövergripande jämställdhetsplanen pågår, och det centrala arbetet för
ökad jämställdhet stödjer sannolikt även den specialpedagogiska institutionens jämställdhetsarbete.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
Institutionen har en lokal jämställdhetsplan och en kontaktperson för jämställdhetsfrågor som även
ingår i arbetsmiljögruppen. Via nyckeltal följer institutionen hur könsfördelningen bland doktoranderna
utvecklas, och man uppmärksammar förhållandet i samband med kursutvärderingar samt i
utvecklingssamtal.
Sammantaget konstaterar bedömargruppen att det finns inslag i utbildningens utformning och
genomförande som är ämnade att främja jämställdhet. Det finns även universitetsgemensamma
processer och rutiner vid institutionen som är avsedda att främja en jämnare könsfördelning.
Institutionen har vidare identifierat olika möjligheter och utmaningar som gäller sammansättningen i
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doktorandgruppen, och hanterar dessa utmaningar på ett systematiskt sätt. Bedömargruppen noterar
att institutionen arbetar medvetet med att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningen på ett
naturligt sätt. Systematiken kring uppföljning och återkoppling kan dock utvecklas vidare.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Forskarutbildningen i specialpedagogik är väl förankrad i den vetenskapliga grunden och bedrivs i
samspel med det omgivande samhället. Handledarna och de övriga lärarna och forskarna som är
involverade i forskarutbildningen har goda möjligheter att via forskning, uppdragsutbildning och
samverkan följa med det egna ämnesområdet och kontinuerligt utveckla den egna vetenskapliga och
pedagogiska kompetensen. Institutionen har utvecklat rutiner för att följa upp och kvalitetssäkra
lärarnas och handledarnas sammantagna kompetens samt forskarutbildningsmiljön som helhet.
Studierektorns övergripande ansvar, handledarkollegiets regelbundna sammankomster och de årliga
utvecklingssamtalen är goda exempel på kvalitetsutvecklande arbete. Vidare vill bedömargruppen ge
en eloge åt det stöd i form av mentorskap som man erbjuder nya handledare. Den årliga
granskningen av utbildningsmiljön, som sker i samband med verksamhetsberättelserna och som
kalibreras mot institutionens strategier, tyder på att det finns en välutvecklad systematik och
medvetenhet hos institutionsledningen om hur strategiarbetet ska omsättas i åtgärder för att få
önskad effekt.
De granskade underlagen tyder på att det i utbildningens utformning och genomförande finns
medvetet och systematiskt utarbetade uppföljnings-, kvalitetssäkrings- och återkopplingsprocesser
som säkerställer att examensmålen nås. Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta är den
välstrukturerade granskningsprocess för avhandlingsarbetet som institutionen har arbetat fram.
Doktoranderna får på ett mångsidigt sätt återkoppling på hur progressionen mot examensmålen
utvecklas. Det schema som bifogas de individuella studieplanerna är också ett led i detta
systematiska kvalitetsutvecklingsarbete. Schemat kommer dessutom att utvecklas ytterligare när
institutionen börjar använda ett nytt elektroniskt system för de individuella studieplanerna.
Specialpedagogiska institutionen har genom den välutvecklade kontakten med arbetslivets
intressenter mycket goda möjligheter att ytterligare utveckla samverkan med arbetslivet. Uppföljningsoch återkopplingsprocesserna fungerar, men kan utvecklas ytterligare. Bedömargruppen vill i detta
sammanhang lyfta internationaliseringen som ett utvecklingsområde för forskarutbildningen i
specialpedagogik.
Även med avseende på hur doktoranders perspektiv beaktas i utbildningen ser bedömargruppen ett
systematiskt uppföljnings- och kvalitetssäkringsarbete. Doktoranderna har av allt att döma inflytande i
beslutsprocesser som rör dem. Det finns även fungerande rutiner för återkoppling. Bedömargruppen
ser det som positivt att lärosätet har identifierat såväl styrkor som utvecklingsområden när det gäller
doktorand- och alumnperspektivet. Detta indikerar att de forskarutbildningsansvariga är medvetna om
behovet av fortsatt kvalitetsutveckling. Ytterligare ett exempel på medvetet kvalitetsarbete som
bedömargruppen vill lyfta är det jämställdhetsarbete som institutionen utfört, bland annat med sina
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webbsidor. Hur genusaspekten synliggörs när utbildningen i specialpedagogik presenteras har
sannolikt betydelse. Även om institutionens arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i
utbildningen verkar medvetet kan systematiken kring uppföljning och återkoppling utvecklas
ytterligare.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och förankrat i den vetenskapliga grunden. Kopplingen till
beprövad erfarenhet är väl tillgodosedd via samverkan med det omgivande samhället och genom
forskningens tvärvetenskapliga karaktär. Institutionens forskningsområden är relevanta och
forskningen håller hög internationell klass. Handledarnas antal och deras sammantagna kompetens
bedöms vara adekvat och tillräcklig. Det strategiska arbete som institutionen har bedrivit garanterar
handledarresurser även på lång sikt. De nätverk och forskningssamarbeten som institutionen
systematiskt utvecklar bidrar också till att säkerställa adekvat handledarkompetens för de enskilda
doktoranderna. Handledarnas möjlighet till forskning inom ramen för anställningen garanteras, och
handledarnas kompetens följs upp kontinuerligt.
Den omfattande internationella publiceringen visar att institutionens systematiska kvalitetsarbete har
burit frukt. Forskarutbildningsmiljön bedöms ge doktoranderna goda möjligheter att bedriva forskning
som möjliggör doktorsexamen inom planerade tidsramar. Förutsättningarna att få högklassig
handledning och stöd för exempelvis konferensresor är goda. Doktorandgruppens storlek är tillräcklig
med avseende på dynamiken i forskarutbildningen. Bedömargruppen noterar också att lärosätet
arbetar strategiskt för att kunna utlysa doktorandanställningar regelbundet. Bedömargruppen vill dock
uppmärksamma behovet av systematiskt strategiarbete när det gäller institutionens
expansionsplaner.
Bedömargruppen noterar att doktoranderna har goda möjligheter att nå examensmålen under
utbildningen. Forskarutbildningens uppbyggnad som helhet, med den genomtänkt planerade
kursdelen, kursaktiviteterna och examinationerna som är kopplade till examensmålen,
avhandlingsprocessens genomtänkta struktur med tydliga gransknings- och avstämningspunkter
samt uppföljningssystemen bidrar sammantaget till att säkerställa måluppfyllelse och till att
doktoranderna kan slutföra utbildningen inom den angivna tiden. De välplanerade
seminarieaktiviteterna bidrar även till att doktoranderna kan utveckla en forskaridentitet.
Bedömargruppen noterar också att lärosätet på ett tillfredsställande sätt lyckats hantera de
utmaningar som kommer av ett stort antal doktorander som bedriver forskarstudier på deltid.
Bedömargruppen noterar att arbetslivets perspektiv är mycket väl beaktat. Institutionen har
välutvecklade kontakter med det omgivande samhället. Överlag bedrivs forskarutbildningen i nära
samverkan med arbetslivets intressenter, vilket bidrar till att utbildningen i högsta grad är användbar
även utanför akademin. Bedömargruppen har dock identifierat internationalisering som ett
utvecklingsområde. Eftersom forskningen håller hög internationell nivå och det finns ett intresse för
specialpedagogisk verksamhet som en del av den nordiska välfärdsmodellen bör det finnas goda
möjligheter för doktoranderna att göra internationell karriär.
Bedömargruppens uppfattning är att doktorandperspektivet är väl beaktat i forskarutbildningen.
Doktoranderna verkar ha reellt inflytande och deras synpunkter tas till vara vid planeringen och
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genomförandet av utbildningen. Bedömargruppen noterar dock att det saknas ett formellt
doktorandråd, och anser att inrättandet av ett sådant ytterligare skulle förbättra institutionens
möjligheter att ta vara på doktorandernas synpunkter på studierna och arbetsmiljön.
Jämställdhetsperspektivet är mycket väl integrerat i utbildningen. Bedömargruppen vill särskilt
uppmärksamma det systematiska jämställdhetsarbete som institutionen har utfört för att råda bot på
den ojämna könsfördelningen bland personalen och doktoranderna. Ett led i detta är det systematiska
arbetet med webbsidorna. Sammantaget vill bedömargruppen lyfta fram specialpedagogiska
institutionens jämställdhetsarbete som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan
integreras i forskarutbildning.
Underlagen tyder sammantaget på att rutinerna och processerna för uppföljning och återkoppling är
systematiska och genomtänkta. Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta fram är procedurerna
för seminariebehandling och granskning av doktorandernas framväxande avhandlingsarbete. Överlag
verkar uppföljningen av doktorandernas progression vara fungerande. Positivt är också att
institutionen kontinuerligt identifierar styrkor och svagheter hos uppföljnings- och
återkopplingsrutinerna, vilket tyder på ett medvetet kvalitetssäkrande arbete.
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Forskarutbildningsämne
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Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4073

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Självvärderingen och den allmänna studieplanen beskriver pedagogik som en samhällsvetenskapligt
grundad disciplin med fokus på hur människor formas och förändras i sociala, kulturella och historiska
sammanhang. Ämnesdefinitionen förankras i samma syn på pedagogik som vetenskap som tidiga
företrädare av disciplinen representerar. Den lokala ämnesprofilen beskrivs genom institutionens sex
prioriterade områden: genus i pedagogiska processer; idrottspedagogik; specialpedagogik; lärande
och IKT; lärande, utvärdering och bedömning samt ledarskap, organisation och arbetsliv.
Man betonar också forskarutbildningens nära innehållsliga anknytning till pedagogiska institutionens
grundutbildningsprogram: idrottsvetenskapliga programmet; programmet för personal- och
arbetslivsfrågor; grundlärar- och ämneslärarprogrammen; psykologprogrammet;
beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer; polisutbildningen samt studie- och
yrkesvägledarprogrammet. Bedömargruppen menar att den avgränsning av ämnet som kopplingen till
grundutbildningarna utgör ringar in ett forskningsfält som är adekvat för ämnet. Bedömargruppen
noterar att avgränsningen är välmotiverad, men att de prioriterade områdena och
grundutbildningsuppdragen sammantaget skapar en mycket stor bredd som innebär en viss
fragmentisering av ämnet. Detta kan i sin tur innebära utmaningar vad gäller att upprätthålla
innehållslig avgränsning och djup.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och utförande.
Av självvärderingen och tabellunderlagen framgår att institutionen har totalt 85 tillsvidareanställda
personer, varav 3 är professorer, 1 är gästprofessor och 41 är lektorer. Totalt har 17 personer
docentkompetens. Underlaget beskriver att antalet disputerade lärare har ökat de senaste åren, och
att man har arbetat aktivt för att knyta internationella forskare med kompetens inom de prioriterade
områdena till institutionen. I handledargruppen ingår 16 personer, varav 7 är kvinnor. Totalt har 13 av
handledarna tillsvidareanställning: en professor i pedagogik, en professor i psykologi och socialt
arbete, en lektor och tio docenter. År 2016 hade utbildningen tolv doktorander, varav tre disputerade
under året. Fyra av doktoranderna har eller har haft externa handledare, och av dessa har en varit
huvudhandledare och övriga biträdande handledare. Ett handledarkollegium finns vid institutionen där
handledarna - även de externa - och professorerna ingår. Kollegiet ansvarar för kvalitetsarbetet i
forskarutbildningen och har också kollektivt ansvar för att utveckla handledningskompetensen.
Utbildning i forskarhandledning både ges och krävs för handledaruppdraget. Självvärderingen anger
att antalet professorer är lågt i relation till behovet, något som också fördes fram under intervjuerna.
På fakultetsnivå prioriteras professorsrekryteringar till de ämnen där forskningsanknytningen på alla
utbildningsnivåer behöver förstärkas, och prognosen bedöms därför vara god för att kunna öka
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antalet tillsvidareanställda professorer. Man har nyligen infört en princip som innebär att enbart
doktorander med avhandlingsprojekt som passar den befintliga handledarkompetensen ska antas.
Motivet till detta är att man inte vill skapa ytterligare behov av externa handledare eftersom detta
innebär en sårbarhet vad gäller stabilitet och kontinuitet i kompetensförsörjningen. Bedömargruppen
menar att detta är en rimlig princip som bidrar till att upprätthålla, avgränsa och fördjupa
ämneskompetensen i handledningen och därmed också i utbildningen.
Utifrån självvärderingens publikationslistor konstaterar bedömargruppen att handledargruppen
sammantaget har en nationell och internationell vetenskaplig produktion som motsvarar de
prioriterade områdena, och som är synlig i relevanta, etablerade vetenskapliga tidskrifter.
Bedömargruppen noterar att handledar- och lärargruppen har en bred kompetensprofil, och
därigenom motsvarar kravet på vetenskaplig kompetens inom de prioriterade områdena och de
relaterade grundutbildningarna. Tack vare ett framgångsrikt arbete med docentmeritering för lektorer
finns ett förhållandevis stort antal docenter med relevant kompetens som en potentiell framtida
professorsresurs. Bedömargruppen konstaterar dock att antalet professorer i nuläget är litet, och att
bara en av de två tillsvidareanställda är professor i pedagogik. Under intervjuerna framgick att
rekrytering av ytterligare en professor är på gång. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill
understryka vikten av att lärosätet arbetar aktivt med att rekrytera fler professorer som kan fungera
som handledare och forskningsledare i utbildningsmiljön.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att personalens kompetensutveckling kartläggs och analyseras varje år
genom individuella medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner. En
kompetensförsörjningsplan upprättas årligen vid lärosätet. Av underlaget framgår att professorer har
minst 40 procent tid för egen forskning och kompetensutveckling, lektorer med docentkompetens 30
procent och övriga lektorer 20 procent. Det framgår också att en särskild fakultetssatsning på
docentmeritering har resulterat i en ökning av publiceringar och citeringar. Handledaruppdraget
kräver utbildning i forskarhandledning, antingen från det egna universitetet eller från något annat
lärosäte. Rutiner finns för byte av handledare, och bytena hanteras av institutionens
forskarutbildningsutskott.
Bedömargruppen konstaterar att lärarnas och handledarnas kompetens följs upp systematiskt, och att
det finns rutiner för åtgärder och återkoppling knutna till detta.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Av bedömningsunderlaget framgår att doktorandgruppen består av nio personer och att alla
doktorander tillhör något eller några av de sex prioriterade områdena. Med denna tillhörighet följer
möjligheter att delta i forskarnätverk, forskningsprojekt och konferenser såväl nationellt som
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internationellt. Områdena kanaliserar föreläsningsuppdrag och medverkan i utbildningar och
fortbildningar knutna till verksamheter i det omgivande samhället. En ekonomisk resurs om 10 000
kronor per år och doktorand finns för sådana utgifter, inklusive konferensdeltagande.
Seminarieverksamhet sker såväl inom de prioriterade områdena som i form av gemensamma högre
seminarier vid institutionen. De tre seminarier som är obligatoriska för avhandlingsprojekten beskrivs
som särskilt viktiga för utbildningen. Här förväntas doktoranderna delta både med sina egna texter
och som aktiva, kritiska läsare av andras. För att öka närvaron har lärosätet infört en rutin inför
seminarierna som innebär att information och anmälningslänk går ut till doktorander, handledare och
övriga forskare vid institutionen. Detta har ökat både engagemanget och deltagandet, vilket
bedömargruppen ser positivt på.
I doktorandgruppen ingår en företagsdoktorand och en kommundoktorand, finansierade av externa
medel. Externt rekryterade handledare betraktas i självvärderingen som en tillgång i
forskarutbildningsmiljön eftersom de bidrar till en ökad mobilitet, ger tillgång till andra
forskningsmiljöer och leder till ett större kursutbud. Bedömargruppen uppmärksammar dock att man i
självvärderingen påtalar att lösningen med externa handledare också innebär problem. Principen att
inte anta doktorander vars avhandlingsprojekt ligger utanför institutionens prioriterade områden och
därmed utanför de tillgängliga handledningsresurserna är ett sätt att hantera detta. Detta finner
bedömargruppen vara en rimlig åtgärd för att ge stabilitet och kontinuitet i forskarutbildningsmiljön.
Bedömargruppen konstaterar utifrån publikationslistorna att den forskning som bedrivs sammantaget
håller god vetenskaplig nivå. Av underlaget, inklusive intervjuerna, framgår att antalet doktorander har
minskat dramatiskt under senare år, och att detta innebär problem med att erbjuda kurser i den
utsträckning som behövs. Det gör det också svårare att upprätthålla kvaliteten i
forskarutbildningsmiljön. Doktoranderna uppmanas att söka kurser som ges vid andra institutioner
eller inom någon av de nationella forskarskolorna genusforskarskolan och forskarskolan i
utbildningsvetenskap. Bedömargruppen ser detta som en svaghet eftersom det innebär begränsande
möjligheter att säkra utbildningsmål och progression. Av självvärderingen framgår att lärosätet aktivt
arbetat för att öka rekryteringen av doktorander. Under intervjuerna framkom att detta arbete varit
framgångsrikt och att finansiering för rekrytering av tio till elva doktorander finns inför hösten 2018.
Bedömargruppen ser positivt på denna utveckling.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Av självvärderingen framgår att samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande
ansvaret för forskning och forskarutbildning vid fakulteten, och att man i lärosätets övergripande
kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning tillämpar gemensamma nyckeltal för verksamhetsuppföljning.
En forskningsstrategi för 2013-2017 innehåller långsiktiga mål för kvaliteten i forsknings- och
forskarutbildningsmiljön på institutionsnivå. Bland de mål som nämns i självvärderingen och under
intervjuerna ingår att göra forskningen känd för sin höga kvalitet och att göra forskningsmiljön
attraktiv. Biträdande prefekt har övergripande ansvar och de sex områdesledarna ansvarar specifikt
för att följa upp kvaliteten i forskningen och undervisningen inom respektive område. Ett
forskarutbildningsutskott bereder och beslutar i ärenden som rör forskarutbildningsfrågor inom
institutionen. Ett forskningsutskott hanterar ärenden som rör forskningsstrategier, och två
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examinatorer följer upp kvalitet i forskarutbildningen. Självvärderingen lyfter att det de senaste åren
har skett en ökning av publikationer och citeringar, nationell och internationell rekrytering av
kompetenta medarbetare, antal disputerade samt mobilitet. Bedömargruppen konstaterar utifrån
underlaget att formerna för att säkerställa kvalitet i utbildningen genom uppföljning på olika nivåer är
välorganiserad och tydlig.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Självvärderingen och den allmänna studieplanen beskriver pedagogik som en samhällsvetenskapligt
grundad disciplin med fokus på hur människor formas och förändras i sociala, kulturella och historiska
sammanhang. Bedömargruppen menar att den avgränsning av ämnet som kopplingen till
grundutbildningarna utgör ringar in ett forskningsfält som är adekvat för ämnet. Bedömargruppen
noterar att avgränsningen är välmotiverad, men att de prioriterade områdena och
grundutbildningsuppdragen sammantaget skapar en mycket stor bredd som innebär en viss
fragmentisering av ämnet.
Vad gäller aspekten personal menar bedömargruppen att den externt rekryterade resursen för
handledning och undervisning på kort sikt kan bidra till kvalitet i utbildningsmiljön, men att det inte är
en hållbar lösning på längre sikt. Fortsatt rekrytering av professorer krävs för att upprätthålla kvalitet i
utbildningen.
Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö konstaterar bedömargruppen att gruppen doktorander är
relativt liten och dessutom minskande, vilket innebär utmaningar när det gäller att upprätthålla en
sammanhållen utbildningsmiljö. Bedömargruppen ser därför positivt på de planer på rekrytering av en
större grupp doktorander som framkom under intervjuerna. Den rutin som har införts för att öka
deltagandet vid avhandlingsseminarierna ser bedömargruppen som ett gott exempel på en
kvalitetshöjande åtgärd.
Bedömargruppen menar att underlaget ger en god bild av hur kvaliteten i forsknings- och
forskarutbildningsmiljön följs upp, åtgärdas och återkopplas på institutions- och fakultetsnivå.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Av självvärderingen och den allmänna studieplanen framgår att man använder en matris som
instrument för måluppfyllelse. Matrisen tydliggör relationen mellan examensmål och lärandemål samt
forskarutbildningens innehåll. I matrisen anges explicit vilka obligatoriska kurser och seminarier,
valbara kurser, avhandlingsarbete, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö och övriga
aktiviteter som svarar mot vilka mål. För kunskapsformen kunskap och förståelse identifieras fyra
delmål. Ett exempel på hur matrisen fungerar är att en examinationsuppgift i den obligatoriska kursen
vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning innebär att formulera och tillämpa ontologiska och
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epistemologiska ställningstaganden i relation till den egna forskningen. Bedömargruppen konstaterar
att matrisen ger en detaljerad bild av hur utbildningens utformning, genomförande och examination
sammantaget bidrar till måluppfyllelse och till att utbildningen slutförs inom planerad tid.
Bedömargruppen uppmärksammar problemet med att erbjuda kurser i den utsträckning utbildningen
önskar, något som enligt självvärderingen beror på en minskande doktorandgrupp. Bedömargruppen
ser positivt på det formella avtal man ingått med Mittuniversitet för att i samverkan planera och
genomföra obligatoriska kurser i utbildningen.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen ger en både generell och detaljerad beskrivning som gäller för hela aspektområdet.
Enligt denna görs övergripande uppföljningar av alla forskarutbildningar vid lärosätet genom en
medarbetarundersökning vart tredje år. Uppföljning på institutions- och individnivå sker främst genom
den individuella studieplanen, som följs upp två gånger per år av doktorand och handledare i samråd.
Här används matrisen som instrument för att följa upp deltagande i kurser, seminarier och andra
aktiviteter i relation till utbildningsmålen. Genom matrisen kan specifika kunskapsformer i
examensmålen identifieras i relation till utbildningens olika delar och delmål. Matrisen fungerar alltså
som ett instrument för både planering och uppföljning av den individuella studieplanen. Dess
utformning ger också möjlighet att beskriva progression över tid. Om avvikelser upptäcks
dokumenteras dessa, och åtgärder och revideringar av planen görs sedan av doktoranden och
handledarna i samråd.
Uppföljning beskrivs också ske kollektivt, genom utvärdering av kurser och i de obligatoriska
seminarierna. Återkoppling av uppföljningarna sker regelbundet till doktorandkollegiet,
forskarutbildningsutskottet och handledarkollegiet. Självvärderingen beskriver att återkoppling också
sker till externa intressenter som Swera (Swedish educational research association) och andra
organisationer och representanter för arbetsmarknaden. Detta ser bedömargruppen som ett gott
exempel på kvalitetsuppföljning.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Av underlaget framgår att matrisen som används för att säkerställa måluppfyllelse även visar vilka
delmål som är knutna till kunskapsformen färdighet och förmåga, samt vilka delar av
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forskarutbildningens innehåll som svarar mot dessa. Kursspecifika examinationsuppgifter och
obligatoriska avhandlingsseminarier nämns som särskilt viktiga. Självvärderingen exemplifierar detta
med en examinationsuppgift i kursen kvantitativ metod i pedagogiska praktiker, där doktoranden ska
tillämpa kvantitativ analysmetod på data som har samlats in utifrån ett konkret problem. Ett annat
exempel är forskningsområdesmöten och andra aktiviteter vars genomförande enligt självvärderingen
säkerställer måluppfyllelse bland annat när det gäller att visa förmåga att muntligt och skriftligt med
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället
i såväl nationella som internationella sammanhang, samt att stödja andras lärande.
Bedömargruppen konstaterar att matrisen innehåller alla delar av aspektens bedömningsgrunder.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Bedömargruppen konstaterar att denna aspekt följs upp på samma sätt och med samma verktyg som
kunskapsformen kunskap och förståelse, och ser uppföljningen som relevant även här. Uppföljning på
institutions- och individnivå sker främst genom den individuella studieplanen, som följs upp två gånger
per år av doktorand och handledare i samråd. Här används matrisen som instrument för att följa upp
deltagande i kurser, seminarier och andra aktiviteter i relation till utbildningsmålen. Genom matrisen
kan specifika kunskapsformer i examensmålen identifieras i relation till utbildningens olika delar och
delmål. Matrisen fungerar alltså som ett instrument för både planering och uppföljning i den
individuella studieplanen. Matrisens utformning ger dessutom möjlighet att beskriva progression över
tid. Om man upptäcker avvikelser dokumenteras dessa, och doktoranden och handledarna reviderar
planen samt sätter in åtgärder.
Självvärderingen beskriver vidare att uppföljning sker kollektivt genom utvärdering av kurser och i de
obligatoriska seminarierna. Uppföljningarna återkopplas sedan regelbundet till doktorandkollegiet,
forskarutbildningsutskottet och handledarkollegiet. Självvärderingen beskriver också hur
uppföljningarna återkopplas till externa intressenter som Swera och andra organisationer och
representanter för arbetsmarknaden. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel på
kvalitetsuppföljning.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Av underlaget framgår att det i den matris som används för att säkerställa måluppfyllelse ingår fyra
delmål som är knutna till kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt. Även här anges
kursspecifika examinationsuppgifter och de obligatoriska seminarierna (ettårs-, mitt-, och
slutseminariet) som viktiga för att säkerställa måluppfyllelse. Självvärderingen ger exempel på hur de
obligatoriska kurserna innehåller moment som är relevanta för den aktuella kunskapsformen. Även
om de fyra delmålen följer de bedömningsgrunder som ingår i aspekten är bedömargruppen tveksam
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till om matrisen när det gäller denna specifika kunskapsform är tillräckligt öppen för andra
dimensioner i lärandet av det angivna målet. Förmåga till reflektion och analys i relation till insikter om
relationen mellan vetenskap och samhälle kan enligt bedömargruppen uppnås även genom andra
aktiviteter än de som redovisas i matrisen.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Bedömargruppen konstaterar att uppföljningen av denna aspekt sker på samma sätt och med samma
verktyg som kunskapsformen kunskap och förståelse, och ser uppföljningen som relevant även här.
Uppföljning på institutions- och individnivå sker främst genom den individuella studieplanen, som följs
upp två gånger per år av doktorand och handledare i samråd. Här används matrisen som instrument
för att följa upp deltagande i kurser, seminarier och andra aktiviteter i relation till utbildningsmålen.
Genom matrisen kan utbildningens olika delar och aktiviteter kopplas till examensmålen. Matrisen
fungerar som ett verktyg för både planering och uppföljning av den individuella studieplanen. Dess
utformning ger också möjlighet att beskriva progression över tid. Om avvikelser upptäcks
dokumenteras dessa, och doktoranden och handledarna sätter in åtgärder och reviderar planen i
samråd.
Uppföljning beskrivs också ske kollektivt genom utvärdering av kurser och i de obligatoriska
seminarierna. Återkoppling av uppföljningarna sker regelbundet till doktorandkollegiet,
forskarutbildningsutskottet och handledarkollegiet. Självvärderingen beskriver att man även
återkopplar uppföljningarna till externa intressenter som Swera och andra organisationer och
representanter för arbetsmarknaden. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel på
kvalitetsuppföljning.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
För hela aspektområdet gäller att man enligt självvärderingen har problem med att erbjuda kurser
som motsvarar den kursdel som anges i den allmänna studieplanen (37,5 högskolepoäng
obligatoriska kurser och upp till 90 högskolepoäng valbara kurser för doktorsexamen). Detta beror på
ett minskat antal doktorander. Som tidigare nämnts uppmanas doktoranderna att själva söka kurser
som ges av andra institutioner eller inom någon av de nationella forskarskolorna genusforskarskolan
och forskarskolan i utbildningsvetenskap. Bedömargruppen ser detta som en svaghet eftersom det
gör det svårare att säkra utbildningsmål och progression genom egeninitierade kurser och andra
aktiviteter. Bedömargruppen menar dock att det är en styrka att lärosätet på olika sätt arbetar för att
bibehålla kontinuitet och kvalitet i utbildningen trots det minskande antalet doktorander. Det
samarbetsavtal man ingått med Mittuniversitetet, och som innebär att man samordnar planering och
genomförande av obligatoriska kurser samt möjliggör samläsning, är ett gott exempel på detta. Av
underlaget framgår att den matris som skapats för att tydliggöra hur de nationella examensmålen
länkas till lärandemål och delmål i utbildningens olika delar är central i arbetet med måluppfyllelse i
aspektområdet. Bedömargruppen konstaterar att matrisens möjlighet att planera utbildningen och
följa upp mål och progression är en styrka.
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Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett
föränderligt arbetsliv.
I självvärderingen framkommer att handledarkollegiet har som uppgift att följa samhällsutvecklingen
via externa nätverk, och att identifiera och generera externa forsknings- och utbildningsuppdrag. I
detta ingår att hålla sig orienterad i externa samverkansmöjligheter. Självvärderingens exempel på
samverkan med det omgivande samhället är utrednings-, utvärderings- och forskningsuppdrag från
myndigheter, statliga verk, landsting, kommuner, frivilligorganisationer och företag. Flertalet
doktorander har en omfattande arbetslivserfarenhet som de använder i sin forskning och i samverkan
med det omgivande samhället. En del doktorandprojekt ingår i uppdrag som innebär att både
handledare och doktorander har goda möjligheter att följa och främja samhällsutvecklingen. Kommunoch företagsdoktorander återför kontinuerligt den kunskap de utvecklar inom sina avhandlingsprojekt
till sina ordinarie arbetsgivare. Utifrån det samlade underlaget konstaterar bedömargruppen att
utbildningen ger möjligheter till möten och samverkan mellan doktorander och nationella och
internationella företrädare för yrkesverksamhet, såväl inom som utom akademin.
Institutionstjänstgöring inom ramen för doktorandanställningen erbjuds, och kan bestå av
undervisning eller (för kommun- och företagsdoktorander) arbete i verksamheter utanför akademin.
För undervisning krävs högskolepedagogisk utbildning, något som i sin tur innebär meritering för
lektorsanställning efter examen. Deltagande i forskarskolor med koppling till arbetsmarknader utanför
akademin ger möjlighet till kontakter med sådana nätverk och verksamheter. De medel som
doktorander kan söka, bland annat för att delta i nationella och internationella konferenser, ger
möjlighet att knyta kontakter för vistelser vid andra forskningsmiljöer under eller efter utbildningen.
I självvärderingen och intervjuerna framgår det att lärosätet ser behov av att utveckla system och
strategier för att bättre integrera arbetslivsperspektivet i utbildningen, eftersom perspektivet i nuläget i
stor utsträckning uppfattas vara avhängigt doktorandernas och handledarnas individuella intressen. I
ett sådant arbete ingår också att utveckla alumnverksamheten med hjälp av intervjuer, enkäter,
referensgrupper och liknande för att ge bättre återkoppling mellan utbildning och arbetsliv. Vidare
framgår det av det samlade underlaget att man diskuterar hur utbildningens användbarhet för
arbetslivet kan säkras ytterligare genom utbildningens innehåll och utformning, till exempel inom
ramen för doktorandernas institutionstjänstgöring. Lärosätet planerar också att i den individuella
studieplanen följa upp aktiviteter med arbetslivsanknytning under utbildningen, till exempel fakultetens
karriärseminarier och karriärvägledning. Bedömargruppen delar lärosätets syn på att och hur
arbetslivets perspektiv i utbildningen kan utvecklas.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Enligt självvärderingen planeras och säkerställs generellt kvalitets- och utvecklingsarbete
systematiskt genom verksamhetsplaner på universitets-, fakultets- och institutionsnivå. Planerna följs
upp kontinuerligt genom medarbetarsamtal, och man kartlägger och analyserar personalens
kompetens. Bedömargruppen konstaterar dock att uppföljning av aktiviteter med arbetslivsanknytning
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saknas i de individuella studieplanerna, och att lärosätet i nuläget inte följer upp hur arbetslivets
perspektiv tillgodoses och integreras under utbildningen. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har
därför beslutat att lägga in utrymme för detta i den nyutvecklade webbaserade individuella
studieplanen och på så sätt dokumentera och synliggöra arbetet med arbetslivsanknytning. Exempel
på dylika aktiviteter som redan genomförs är de karriärseminarier och den karriärvägledning som
fakulteten anordnar.
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktorander tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Enligt självvärderingen har doktoranderna formellt inflytande genom representation i alla beredande
och beslutande organ på alla nivåer vid lärosätet, till exempel universitetsstyrelse, fakultetsnämnd
samt utskott och kommittéer. En studierektor genomför årliga medarbetarsamtal med doktoranderna
och har det övergripande ansvaret för doktoranderna och forskarutbildningen. Av självvärderingen
framgår att en medarbetarundersökning visar att doktoranderna är positiva till sin arbetsplats.
Bedömargruppen konstaterar utifrån självvärderingen att det har skett nio handledarbyten under de
senaste fem åren, varav fem har orsakats av meningsskiljaktigheter. Detta framstår som ett
arbetsmiljöproblem. Under intervjuerna beskrevs dessa handledarbyten som knutna till en
problematik som inte längre är aktuell, och att byte av handledare nu ses som något odramatiskt. Det
framgick också att handledarbyten som beror på pensionsavgångar eller på att handledare flyttar
numera hanteras skyndsamt av studierektorn och att lärosätet har tydliga rutiner för handledarbyten.
Bedömargruppen ser det som ett fortsatt utvecklingsområde att i förebyggande syfte skapa en
långsiktig planering för handledartillsättning och tydliga rutiner för handledarbyte. Bedömargruppen
vill särskilt framhålla vikten av att doktoranderna görs delaktiga i valet av handledare.
Arbetet med den psykosociala miljön sker enligt självvärderingen systematiskt. Av underlaget framgår
att lärosätet arbetar aktivt med handledarkollektivet för att förebygga stress och andra problem som
är relaterade till doktorandernas arbets- och utbildningsmiljö. Intervjuerna lyfter fram introduktionen i
forskarutbildningen som en viktig del i detta arbete. Bedömargruppen uppmärksammar att
forskarutbildningsmiljön beskrivs som inte helt friktionsfri. Under intervjuerna förtydligades detta, och
det framgick att beskrivningen snarare står för medvetenhet om och beredskap inför frågor som har
med doktoranders perspektiv på utbildningen att göra, inte att det finns allvarliga problem.
Bedömargruppen ser fortsatt arbete med forskarutbildningsmiljöns psykosociala aspekter som ett
viktigt utvecklingsområde.
Av självvärdering och intervjuer framgår att det finns medel att söka och få för att alla doktorander ska
kunna delta i konferenser och internationella utbyten. Av självvärderingen framgår vidare att de
doktorander som bor på annan ort inte deltar i seminarier och annan icke-obligatorisk verksamhet i
samma utsträckning som de som bor nära Umeå. Under intervjuerna förstärktes denna bild, och det
framgick att utbildningens krav på fysisk närvaro inte alltid är förenligt med ett etablerat liv på annan
ort. Bedömargruppen noterar att detta förhållande är ett problem och ser arbetet med att skapa lika
villkor för alla doktorander att delta i utbildningens alla delar som ett viktigt utvecklingsområde.
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Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen anger att kursvärderingar sker kontinuerligt. Resultaten sammanställs av
undervisade lärare och lämnas sedan vidare till forskarutbildningens studierektor och examinator. De
delar som ses över efter doktorandernas synpunkter rör främst kursutbudet. Det framgår av det
samlade underlaget att doktoranderna i stor utsträckning har varit hänvisade till kurser som ges vid
andra lärosäten och andra forskarutbildningar på grund av det minskade antalet doktorander.
Enligt självvärderingen och intervjuerna involveras alumner i utbildningen genom ett mentorsprogram.
Bedömargruppen ser positivt på detta, och på att lärosätet beskriver fortsatt arbete med att utifrån
alumners erfarenheter följa upp, åtgärda och återkoppla utbildningens kvalitet som ett
utvecklingsområde.
Bedömargruppen konstaterar utifrån det samlade underlaget att handledarbyten har varit ett problem,
men att arbete med långsiktig planering och tydliga rutiner bidragit till att positivt förändra den bild
som ges i självvärderingen. Bedömargruppen vill lyfta handledarkollegiets kontinuerliga arbete för att
förebygga sårbarhet i doktorandernas psykosociala miljö som ett gott exempel. Mentorsprogrammet
där nydisputerade och nyantagna får möjlighet att utbyta förväntningar och erfarenheter är ett annat
gott exempel.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
I självvärderingen beskrivs en strävan efter likabehandling av studenterna, oavsett kön eller andra
diskrimineringsgrunder. Lärosätet arbetar aktivt för att främja doktorandernas lika villkor för att bedriva
sina studier, och menar att lärosätets råd för lika villkor stödjer detta arbete. Självvärderingen
beskriver också att ett av institutionens prioriterade områden, genus och pedagogiska processer i
samhället, specifikt uppmärksammar genus- och jämställdhetsfrågor och bidrar till
jämställdhetsarbetet på hela institutionen. Vidare framgår att jämställdhetsperspektivet vid antagning
av doktorander säkras genom strikta bedömningsgrunder (förmåga att genomföra utbildningen,
tidigare studieresultat och avhandlingsplan). Vid tillsättning av handledare eftersträvas jämn
könsfördelning, liksom vid tillsättning av opponent och betygsnämnd. Av underlaget framgår också att
könsfördelningen i doktorandgruppen och handledargruppen är relativt jämn. Bedömargruppen
konstaterar att underlaget visar att det finns goda formella förutsättningar för att integrera
jämställdhetsperspektivet i utbildningens utformning och genomförande, och att frågor om
jämställdhet aktivt lyfts i utskott och kollegier.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Det är dock inte tydligt hur resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder
för kvalitetsutveckling och om återkoppling sker till relevanta intressenter.
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Självvärderingen beskriver hur jämställdhetsperspektivet följs upp på lärosätesnivå. Bedömargruppen
konstaterar att det finns goda formella förutsättningar för uppföljning, men att det samlade underlaget
inte visar hur perspektivet systematiskt följs upp och vilken plats perspektivet har i
kvalitetsuppföljningar av utbildningen på institutionsnivå till exempel i form av indikatorer eller rutiner.
Det framgår inte heller tydligt om uppföljningen har omsatts i åtgärder.
När det gäller de olika aspektområdena konstaterar bedömargruppen att lärosätets övergripande
policy för likabehandling har bäring på jämställdhetsperspektivet i att rekrytera doktorander, tillsätta
handledare, tillsätta opponenter samt tillsätta ledamöter i betygsnämnd vid disputationer. Det
prioriterade området genus i pedagogiska processer lyfts i underlaget som en särskilt viktig resurs för
jämställdhetsperspektivet i kurs- och seminarieverksamheten. Bedömargruppen uppmärksammar att
det bara är kvinnliga doktorander som deltar i arbetet i fakultetens doktorandförening,
forskarutbildningsutskott och forskningsutskott, och ser lärosätets plan att arbeta för att få fler män att
engagera sig som både viktig och positiv.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Av det samlade underlaget framgår att det övergripande ansvaret för forskning och forskarutbildning
ligger hos den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Institutionen kartlägger, analyserar och följer
upp personalens kompetensutveckling genom årliga medarbetarsamtal. Lektorernas och docenternas
tid för kompetensutveckling är fastställd av fakulteten. Institutionens forskningsstrategi innehåller
långsiktiga kvalitetsmål för forskarutbildningsmiljön. Biträdande prefekt har ett övergripande ansvar
för kvalitetsuppföljning, och två examinatorer följer specifikt upp kvalitet i forskarutbildningen.
För aspektområdet utformning, genomförande och resultat visar självvärderingen att man följer upp
lärosätets samtliga forskarutbildningar vart tredje år. På institutionsnivå följer man upp den
individuella studieplanen två gånger per år. Till studieplanen hör en matris som relaterar
examensmålen till lärandemål och delmål i utbildningens olika delar. Matrisen fungerar som ett
instrument för både planering och uppföljning av den individuella studieplanen, och utformningen gör
det möjligt att beskriva progression över tid. Uppföljning sker kollektivt genom utvärdering av kurser
och i de obligatoriska seminarierna. Uppföljningarna återkopplas regelbundet till doktorandkollegiet,
forskarutbildningsutskottet och handledarkollegiet.
När det gäller arbetslivets perspektiv visar självvärderingen och intervjuerna att lärosätet ser ett behov
av att stärka möjligheterna till uppföljning, åtgärder och återkoppling. Särskilt lyfter man utveckling av
alumnverksamheten, och att den individuella studieplanen bör ge utrymme för att följa upp även
arbetslivsanknytning. Bedömargruppen ser detta som viktiga utvecklingsområden. Ytterligare ett
viktigt utvecklingsområde gäller doktorandperspektivet och hur arbetet med doktorandernas
psykosociala arbetsmiljö följs upp. Bedömargruppen anser också att fortsatt utveckling av alla
doktoranders möjlighet att delta i alla delar av utbildningen av viktig. För jämställdhetsperspektivet
visar underlaget att det finns formella förutsättningar för uppföljning, åtgärder och återkoppling, men
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att det är oklart hur jämställdhetsperspektivet specifikt följs upp och vilken plats perspektivet har i
kvalitetsuppföljningarna.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlaget att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Umeå universitet bedrivs vid den pedagogiska institutionen och
tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Utbildningen har en nära anknytning till flera
grundutbildningsprogram, bland annat lärar-, psykolog- och polisutbildningarna. Den lokala
ämnesprofilen är bred och definieras genom sex prioriterade områden. Doktoranderna tillhör ett eller
flera av dessa, och har på så sätt tillgång till såväl seniora forskares nätverk och
forskningsverksamhet som till nätverk och uppdrag knutna till det omgivande samhället.
Av underlaget framgår att man förstärker personalresurserna genom externa handledare som bidrar
till forskarutbildningsmiljön på ett positivt sätt, men som också innebär en sårbarhet när det gäller
stabilitet och kontinuitet i kompetensförsörjningen. Bedömargruppen konstaterar att
publikationslistorna sammantaget visar hög vetenskaplig kompetens i handledar- och lärargruppen,
och att antalet docenter har ökat märkbart de senaste åren efter en särskild satsning på
docentmeritering från fakulteten. Bedömargruppen konstaterar dock att antalet professorer i nuläget
är litet, och att bara en av de två tillsvidareanställda professorerna är professor i pedagogik. Av det
samlade underlaget framgår att lärosätet arbetar aktivt för att rekrytera fler professorer och det pågår
tillsättning av en professor i specialpedagogik. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill
understryka vikten av att lärosätet arbetar aktivt med att rekrytera fler professorer för att tillgodose
behovet av forskningsledare och handledare i utbildningsmiljön.
Av självvärderingen framgår att det minskande antalet doktorander under de senaste åren har
inneburit problem att erbjuda kurser i den utsträckning doktoranderna behöver. Det har också blivit
svårare att upprätthålla kvalitet i utbildningsmiljön i sin helhet, något som bedömargruppen ser som
en svaghet. Det framgår dock att lärosätet arbetat aktivt för att öka rekryteringen av doktorander.
Under intervjuerna framkom att detta arbete varit framgångsrikt, och att det finns finansiering för att
rekrytera tio till elva doktorander inför hösten 2018. Bedömargruppen ser positivt på denna utveckling.
Ett centralt instrument för att säkra måluppfyllelsen i de tre kunskapsformerna är målmatrisen som
kopplar ihop de nationella examensmålen med lärandemålen i kurser, seminarier, konferenser och
andra inslag i utbildningen. Bedömargruppen konstaterar att matrisen ger en detaljerad bild av hur
utbildningens utformning, genomförande och examination sammantaget bidrar till måluppfyllelse och
till att utbildningen slutförs inom planerad tid. Vad gäller kunskapsformen värderingsförmåga och
förhållningssätt är bedömargruppen tveksam till om matrisen är tillräckligt öppen för andra
dimensioner i lärandet av det angivna målet. Förmåga till reflektion och analys i relation till insikter om
relationen mellan vetenskap och samhälle kan enligt bedömargruppen uppnås även genom andra
aktiviteter än de som redovisas i matrisen. Bedömargruppen ställer sig positiv till matrisen som ett
instrument för att följa doktorandernas utveckling och progression över tid.
Bedömargruppen uppmärksammar att lärosätet ser ett behov av att utveckla system och strategier
som bättre integrerar arbetslivsperspektivet i utbildningen, eftersom detta i nuläget är avhängigt
individuella intressen hos doktorander och handledare. Bedömargruppen konstaterar att detta är ett
viktigt utvecklingsområde, och ser positivt på de utvecklingsplaner som nämns i självvärderingen vad
gäller alumnverksamhet och utveckling av de individuella studieplanerna så att de även följer upp
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aktiviteter som förbereder för ett föränderligt arbetsliv. Bedömargruppen ser även positivt på att man
arbetar för att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö, och vill särskilt betona betydelsen av
fortsatt arbete med att skapa tydliga rutiner för att tillsätta och byta handledare. Detta arbete bör
innefatta utvecklade möjligheter för doktoranders delaktighet i val av handledare. Bedömargruppen
menar vidare att fortsatt översyn och åtgärder för alla doktorandkategoriers möjlighet att delta i
utbildningens alla delar är ett viktigt utvecklingsområde.
Bedömargruppen konstaterar att underlaget visar att det finns formella förutsättningar för att integrera
jämställdhetsperspektivet i utbildningens utformning och genomförande, och att frågor om
jämställdhet aktivt lyfts i utskott och kollegier.
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Uppsala universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Uppsala universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4074

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Forskarutbildningsämnet pedagogik vid Uppsala universitet har en stark koppling till den
vetenskapliga grunden i pedagogikämnet i Sverige. Lärosätet har på nationell nivå varit tongivande
för pedagogikämnets utveckling under drygt 100 år. Ämnet utgör idag ett omfattande forskningsfält
med etablerade forskningstraditioner. I och med en uttalad samhällsrelevans och en koppling till olika
professionsyrken - främst läraryrket - finns dessutom ett påtagligt samspel med olika professioners
beprövade erfarenhet. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier finns numera
forskning, forskarutbildningskurser och avhandlingsprojekt som knyter an till olika teman som berör
välfärdssamhällets utveckling och utbredning. Forskarutbildningsämnets breda ansats skapar en
öppenhet gentemot de intressen som doktoranderna uttrycker och som arbetslivet efterfrågar. Det
finns en historisk kärna av kurser i kursutbudet som skapar stabilitet och långsiktighet, men det finns
också kurser som växer fram ur de forskningsfrågor och forskningsteman som har sin utgångspunkt i
institutionens pågående forskning.
Forskarutbildningens innehåll och utformning har sin formella inramning i den allmänna studieplanen
för forskarutbildning i pedagogik. Planen reviderades så sent som 2016. Forskningen och
forskarutbildningen är integrerade inom ramen för tre samverkande forskningsmiljöer: Studies in
Childhood, Learning and Identities as Interactional practices (CLIP), Pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik (PS) och Studies in Educational Policy (STEP). Dessa miljöer har en omfattande
samverkan i form av bland annat nätverk, projekt och gemensam publicering. Man samverkar också
med andra forskningsmiljöer såväl inom lärosätet som med andra lärosäten i Sverige och utomlands.
Forskarutbildningsämnet är väl preciserat både när det gäller bredd och djup. Detta sker genom att
de tre miljöernas olika inriktningar och metodologiska angreppssätt täcker stora delar av
forskarutbildningsämnets bredd och djup. De specialiseringar som finns inom miljöerna präglar inte
bara utbudet av valfria kurser utan påverkar också doktorandernas avhandlingsämnen. Det är också
vid dessa miljöer som bland annat forskningsprojekt, olika interna seminarier samt nationella och
internationella samarbeten skapas.
Sammanfattningsvis indikerar självvärderingen att det finns såväl bredd som djup i
forskarutbildningsämnet pedagogik. Avgränsningen är dock mindre tydligt framskriven. Detsamma
gäller kopplingen till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
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Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier finns en mycket omfattande forskning
och publicering med stor internationell räckvidd. Den sammanställda referenslistan från 33 forskare
(22 av dessa uppges vara handledare) samt doktorander under 2012-2016 visar närmare 700
publikationer i form av artiklar, böcker, bokkapitel, utredningar, läromedel, populärvetenskapliga
publikationer och konferensbidrag. Merparten är publikationer i refereegranskade internationella
tidskrifter. Majoriteten av publikationerna är skrivna på engelska, vilket signalerar en stark
internationell orientering i forskningen. Av referenslistan framgår att handledarna svarar för en
betydande del av såväl forskningen som publiceringen, vilket är en viktig del av
handledarkompetensen för att stödja doktorandens utveckling. Medan professorerna och de flesta av
doktoranderna är försörjda med fakultetsmedel, är övriga verksamma i forskningsmiljöerna primärt
externfinansierade vad gäller forskning. Självvärderingen för fram att det ligger en sårbarhet i detta,
eftersom forskningsaktiviteten då är beroende av externa medel. Trots detta faktum verkar
handledarna ha goda möjligheter att forska och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.
När självvärderingen genomfördes var 8 personer verksamma som huvudhandledare och 17 som
biträdande handledare. I stort sett samtliga var anställda vid institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier. Könsfördelningen bland handledarna är relativt jämn, men kvinnor är något
överrepresenterade. Några handledare har sin forskarutbildning i andra länder och tillför på så sätt
såväl vetenskaplig som språklig och kulturell mångfald till forskarutbildningsmiljön.
Enligt den allmänna studieplanen ska handledarna ha minst doktorsexamen, och minst en av
handledarna ska ha docentkompetens samt handledarutbildning eller motsvarande. Bedömargruppen
ser det som positivt att institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier medvetet skolar in
juniora handledare som biträdande handledare och ibland tillsätter två biträdande handledare. Även
icke handledande docenter ingår i handledarkollegiet för att sprida kompetensen och verka för att
tillgången på handledare framöver är god. Fördelningen som beskrivs i underlaget visar att samtliga
doktorander utom en av de femton som var aktiva 2016, har en huvudhandledare med minst
docentkompetens, och elva av doktoranderna har en professor som huvudhandledare. De tabeller
som bifogas självvärderingen illustrerar väl handledargruppens sammansättning, kontinuitet och
stabilitet vid utbildningen. Bedömargruppen uppfattar att antalet handledare och deras sammantagna
kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Däremot
anger varken de individuella studieplanerna eller tabellen över handledarresurser om respektive
handledare i realiteten har handledarutbildning. Därför går det inte går att utläsa om varje doktorand
har minst en handledare med denna kompetens.
Det kollegiala ansvaret för utbildningen vilar i första hand på professorerna och handledarkollegiet.
Det framgår vilka forskare som deltar i seminariemiljön, men det är inte riktigt lika tydligt vilka forskare
utöver professorerna som undervisar i forskarutbildningskurserna. Att doktoranderna genom
avhandlingsprojekt och handledare knyts till en forskningsmiljö bidrar enligt bedömargruppen till
kvaliteten på doktorandernas utbildning.
Institutionen arbetar strategiskt och metodiskt när det uppstår behov av handledarbyte. Det finns
både en etablerad praxis för och exempel på hanteringen av handledarbyten. Den process som
självvärderingen beskriver bedöms säkerställa detta. När doktoranderna tilldelas handledare tar man
hänsyn till de enskilda doktorandernas intressen, men det är inte helt tydligt hur detta sker. Det finns
en uttalad ambition att främja den bredd och specialisering som finns vid institutionen, och att
komplettera den med insatser från externa biträdande handledare. Det finns också en medvetenhet
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vid institutionen om det relativt lilla antalet doktorander och den låga andelen nyrekryteringar. Detta
diskuterades också under intervjuerna. Bedömargruppen konstaterar att utbildningens ansvariga ser
det hela som en viktig utmaning för ämnets framtid, och att de har genomtänkta strategier för att
skapa en långsiktig stabilitet i forskarutbildningen i pedagogik.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Institutionen tar ansvar för att säkerställa utvecklingen av handledarnas vetenskapliga och
pedagogiska skicklighet. Ett system för detta beskrivs också i självvärderingen. Självvärderingen
nämner att handledarna har genomgått kurser som främjar deras vetenskapliga och pedagogiska
skicklighet, men det framgår inte vilka kurser det är (utöver handledarutbildningen som nämnts
tidigare). Det framgår inte heller tydligt hur handledarnas kompetens och kompetensutveckling följs
upp.
Institutionen har lång erfarenhet av att utveckla rutiner för uppföljning, kvalitetsutvecklande åtgärder
och återkoppling för att säkra och utveckla handledarnas sammantagna kompetens. Det finns en
tydlig och adekvat policy vid institutionen och fakulteten som beskriver kompetenskraven för
handledning. Här tydliggörs också anställningskrav och kraven på handledarutbildning. Sammantaget
visar självvärderingen på ett kontinuerligt arbete med att främja kvalitet i kompetensförsörjning och
kompetensutveckling, vilket är positivt. Det finns möjligheter att utveckla tätare återkoppling till
doktoranderna vid behov. Bedömargruppen vill lyfta fram institutionens föredömliga arbete på detta
område.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig och med goda utbildningsmässiga
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Institutionen har ett utvecklat nationellt och internationellt samarbete som kompletterar
utbildningsmiljöns omfattning och kvalitet, vilket det finns åtskilliga exempel på. Det finns en öppenhet
för utbyte med forskare från andra lärosäten. Doktoranderna träffar till exempel gästforskare via sina
kurser, eller i samband med det direkta avhandlingsarbetet. Flera av doktoranderna deltar i kurser vid
andra lärosäten i Sverige, Europa och USA. De kan också tillgodoräkna sig poäng från kurser de läst
vid andra lärosäten. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har en uttalad
intention att anta doktorander från lärosäten i och utanför Europa, och avser att ytterligare öka
mobiliteten bland forskare, lärare och doktorander. Detta framgår av institutionens verksamhetsplan
från 2017.
Vid institutionen organiseras gästföreläsningar, symposier och konferenser där doktorander deltar
aktivt. Genom att doktoranderna har egna expensmedel, och möjlighet att söka ytterligare medel, för
konferensdeltagande får doktoranderna goda möjligheter att vidga sina vyer. Enligt de individuella
studieplanerna har dock fyra av de doktorander som antagits före 2014 haft mycket få tillfällen att
delta med egen presentation, vilket väcker frågor om hur dessa doktorander kan stödjas ytterligare.
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Genom att doktoranderna är knutna till någon av de tre forskningsmiljöerna medverkar de aktivt och
bidrar till att kritiskt granska egen och andras forskning. De tre miljöernas samverkan med det
omgivande samhället sker exempelvis via praktiknära forskning, via doktorandernas tjänstgöring vid
institutionen, via forskarskolor som är kopplade till kommuner samt via ömsesidig samverkan med
externa parter. De doktorander i forskarskolor som kombinerar forskarstudierna med arbete i
kommunen utgör också en länk mellan forskare och praktiker.
De doktorander som var aktiva 2016 visar en spridning i fråga om bakgrund, ålder och
anställningsform. De flesta - 10 av 14 - är anställda som doktorander. Två är adjunkter och två är
pensionärer. Merparten är kvinnor, vilket hänger samman med att en stor andel sökande har en
bakgrund i förskola och skola där i huvudsak kvinnor arbetar. Institutionen är medveten om problemet
och arbetar för att skapa lika villkor oberoende av kön i relation till seminariekulturer samt meritering
och karriärvägar. Två doktorander har sin anställning och sin huvudsakliga arbetsplats vid annat
lärosäte. Detta anser bedömargruppen vara en utmaning för institutionen eftersom det är viktigt att
alla doktorander går forskarutbildning på lika villkor och med samma förutsättningar. Vid institutionen
finns exempel på att handledning sker via Skype.
Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier är det handledare och doktorand som
tillsammans beslutar ämne för avhandlingsarbetet, avhandlingens format (sammanläggning eller
monografi) samt avhandlingens språk (svenska eller engelska). Vid intervjuerna framkom att
doktoranderna har stor frihet att själva bestämma inriktningen på avhandlingsarbetet. Den allmänna
studieplanen anger att avhandlingsmanuskripten ska läggas fram vid ett eller flera
forskningsseminarier, eller genomgå motsvarande granskning som institutionen anordnar. Kollegial
granskning sker från planeringsseminarium till disputation, och vid mittseminariet, slutseminariet och
disputationen anlitar man externa granskare. Efter slutseminariet tillsätts även en läsgrupp ur
handledarkollegiet.
Antagning av doktorander sker i öppen konkurrens och på ett sätt som främjar nationell och
internationell rekrytering. Det finns en policy kring utlysningsförfarandet och beslut om antagning
föregås av en beredningsprocess som dokumenteras. En doktorandrepresentant deltar i
beredningsprocessen. Bedömargruppen anser att det finns ett tydligt strategiskt tänkande kring
rekryteringsprocessen. Karriärplaneringssamtal hålls mellan handledare och doktorander. Samtalen
omfattar forskarutbildningens innehåll, institutionstjänstgöring, olika former av förtroendeuppdrag
samt eventuell medverkan i projekt. Dessutom lyfter studierektorn frågor om kommande karriär och
det framtida arbetslivet vid det årliga medarbetarsamtalet. Självvärderingen visar att möjligheterna
och valen är många, och att utmaningen ligger i att prioritera utifrån tid och innehåll. Vart samtalen
leder och vilka prioriteringar doktoranderna gör i anslutning till samtalen är dock inte uppenbart.
De individuella studieplanerna och handledarkollegiet är två viktiga verktyg vid utbildningen för att
säkra och utveckla kvaliteten. De individuella studieplanerna, som följs upp varje år, ger inte bara
information om eventuella avvikelser från gällande plan eller om planeringen framåt, utan ger också
information som säkerställer att doktoranderna utvecklar förmågan att själva planera och med
adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
Kvalitetssäkringen vid institutionen sker på flera olika sätt som sammantaget utgör en logisk kedja av
insatser: (1) Under handledningsmötena sker kontinuerlig avstämning av hur avhandlingsarbetet
fortskrider, samt hur det går med kurser med mera. (2) De individuella studieplanerna uppdateras
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årligen i relation till forskarutbildningen och avhandlingsprojektet. Revideringen sker i nära dialog
mellan doktorand och handledare, och eventuella avvikelser från föregående period rapporteras och
analyseras. (3) Doktorandernas progression genom utbildningen är en återkommande
diskussionspunkt på handledarkollegiet. (4) Vid ett handledarkollegium som hålls en gång per år
behandlas samtliga doktoranders progression genom utbildningen. (5) De individuella studieplanerna
används även vid det årliga medarbetarsamtal som varje doktorand har med personalansvarig
studierektor. Studierektorn fungerar också som en utomstående part att vända sig till om problem av
olika slag uppstår, exempelvis behov av handledarbyte.
Utbildningen uppmärksammar särskilt frågor om jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, samt frågor
om maktrelationer mellan handledare och doktorander. Man uppmärksammar även ett dubbelt
beroende för de doktorander som ingår i externfinansierade projekt som handledaren är vetenskaplig
ledare för. Dessutom beaktas problem kring frågor om ansvarsfördelningen för doktorander som ingår
i forskarskolor. Bedömargruppen ser medvetenheten och de fortlöpande diskussionerna som
betydelsefulla, både för att värna om doktorandernas arbetssituation och för att utveckla kollegiets
kompetens.
Sammanfattningsvis framstår förutsättningarna som mycket goda för forskarutbildningsmiljön och för
samverkan. För att miljön ska fungera stödjande och utvecklande för doktoranderna krävs inte bara
att det finns erbjudanden utan också att de tillvaratas av doktoranderna. Så förefaller vara fallet vid
institutionen. Forskarutbildningen och forskningen har enligt bedömargruppen en sådan kvalitet och
omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. Det blir intressant
att se effekten av den strategi som institutionen har tagit fram för att öka den internationella
rekryteringen, öka antalet sökande samt öka heterogeniteten i doktorandgruppen.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Vid lärosätet finns ett välutvecklat kvalitets- och uppföljningssystem som omfattar alla nivåer. Utöver
det nationella kvalitetssystemet sker kvalitetsarbete på lärosätesnivå, fakultetsnivå och
institutionsnivå. Dessutom finns avdelningen för kvalitetsutveckling, som svarar för uppföljning,
utvärdering och stödinsatser på alla nivåer. Denna avdelning genomför exempelvis doktorandspeglar,
alumnstudier och utvärderingar av lärosätets forskarutbildningar.
Forskarutbildningen vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har utvecklade
modeller, system och strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen.
Dessutom finns, enligt bedömargruppen, en förmåga att systematiskt omsätta erfarenheter från
kvalitetsuppföljningar. Exempelvis utgör handledarkollegiet en viktig plattform för att diskutera, besluta
och genomföra kvalitetsutvecklande åtgärder. Även det årliga mötet mellan doktoranderna och
forskarutbildningens studierektor är ett forum för återkoppling som säkerställer kvaliteten. Arbetet med
kursvärderingarna, de individuella studieplanerna och doktorandernas årliga medarbetarsamtal med
studierektorn är ytterligare kvalitetssäkrande rutiner som följs upp. De förhållandevis täta
handledarmötena med stående diskussionspunkter och doktorandrepresentation är ett gott exempel
på hur fortlöpande systematiskt kvalitetsarbete kan möjliggöras. Självvärderingen anger en rad
identifierade utmaningar och påbörjade förändringar som bedömargruppen ser som relevanta
utvecklingsområden för utbildningen. Exempel på detta är att förstärka det högre seminariet, att ta
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fram en ny allmän studieplan med fastslagna obligatoriska moment, att utveckla en fastare struktur för
kursverksamheten samt att etablera ett återkommande internat för hela forskningsmiljön.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet pedagogik vid Uppsala universitet har en stark koppling till den
vetenskapliga grunden i pedagogikämnet i Sverige. Ämnet utgör idag ett omfattande forskningsfält
med etablerade forskningstraditioner. I och med en uttalad samhällsrelevans och en koppling till olika
professionsyrken - främst läraryrket - finns dessutom ett påtagligt samspel med olika professioners
beprövade erfarenhet. Forskarutbildningsämnet är väl preciserat både när det gäller bredd och djup.
Avgränsningen är dock mindre tydligt framskriven.
Det råder ingen tvekan om att institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har
utvecklade modeller, system och strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten på
forskarutbildningen i pedagogik. Bedömargruppen vill här lyfta fram hur institutionen har utvecklat
handledarkollegiets roll, ansvar och process som ett gott exempel. Det finns också en förmåga att
systematiskt omsätta erfarenheter från kvalitetsuppföljningar. Revidering och utveckling av den
allmänna studieplanen och de individuella studieplanerna visar på att det finns ett pågående
utvecklingsarbete. Även det påbörjade förändringsarbetet vad gäller det högre seminariet och den
nya strukturen för att utveckla kursverksamheten är ett tecken på detta. Den kvalitetsmedvetenhet
som framkom i självvärderingen förstärktes under intervjuerna. För bedömningsgrunden återkoppling
ser bedömargruppen utvecklingsmöjligheter vad gäller tätare återkoppling till doktorandgruppen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier erbjuder ett rikt och varierande utbud av
kurser för sina doktorander. Kurserna förefaller också hålla hög kvalitet. De olika typerna av kurser
syftar till att ge både bredd och djup. I självvärderingen beskrivs fyra olika slags kurser, som också
svarar mot den allmänna och de individuella studieplanerna:
· obligatoriska kurser
· specialiserings- och fördjupningskurser
· övriga kurser inom fakulteten, vid lärosätet och vid andra lärosäten
· forskarkurser inom forskarskolor.
De obligatoriska kurserna syftar bland annat till att göra det möjligt för doktoranderna att tillägna sig
ämnets bredd. Dessa kurser ska bidra till att doktoranderna tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt vad
gäller olika ansatser och metoders möjligheter och begränsningar. De ska också bidra till kunskap om
och förmåga till kommunikation och bedömning av vetenskaplig kvalitet. De obligatoriska kurserna
består av en introduktionskurs om 15 högskolepoäng och en metodkurs om 15 högskolepoäng.
Återstående 45 högskolepoäng väljer doktoranderna i samråd med handledare. Specialiserings- och
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fördjupningskurserna är kopplade till de tre forskningsmiljöernas olika teoretiska och metodologiska
traditioner. Kurserna väljs i samråd med handledarna och förväntas garantera djupet i
forskarutbildningen.
Vid institutionen finns en medvetenhet om utmaningar, såsom att balansera behovet av kontinuitet
och framförhållning med en hög grad av flexibilitet för att anpassa utbildningen till doktorandernas
behov. Detta framkom tydligt vid intervjuerna. Exempelvis innebär en relativt liten doktorandgrupp
med olika inbördes inriktningar, och som kommit olika långt i utbildningen, att underlaget för
specialiseringskurser blir begränsat. Bedömargruppen ser det som positivt att institutionen öppnar
kurserna för externa deltagare och därför också har framförhållning och rutiner för att annonsera
kurserna. Det är också positivt att det finns en medvetenhet om vad förskjutningen mot
sammanläggningsavhandlingar innebär för utmaningar vad gäller såväl genre som språk och
doktorandernas självständighet.
Beroende på när doktoranderna har antagits följer de olika allmänna studieplaner. De studieplaner
som används är dels den nya allmänna studieplanen (75 högskolepoäng kurser och 165
högskolepoäng avhandling), dels en äldre version (90 högskolepoäng kurser och 150 högskolepoäng
avhandling). Majoriteten av doktoranderna är antagna till den äldre planen. Förändringen syftar till
öka förutsättningarna för hög kvalitet vad avser djup och bredd i relation till både ämnet och
avhandlingens innehåll, men ska också skapa bättre förutsättningar för doktoranderna att bli klara i
tid. Avhandlingsarbetet i sig innebär en fördjupad kunskap inom studiens område. Valbara kurser
väljs dessutom generellt med tanke på avhandlingens inriktning. Detta medför att de obligatoriska
kurserna blir viktiga för att tillgodose bredd. Bedömargruppens uppfattning är att institutionen lyckas
skapa balans mellan djup och bredd. Intervjuerna bekräftar också denna uppfattning.
Ett gott exempel på hur strukturerade lärandesituationer kan utformas med utgångspunkt i lärosätets
forskningsverksamhet är den kurs som utgörs av en seminarieserie om institutionens disputationer,
och den tvärvetenskapliga kurs som kommer att ges i samverkan med Kungliga Tekniska högskolan.
Att tillsammans granska avhandlingar ur olika aspekter och perspektiv torde vara utvecklande för det
egna avhandlingsarbetet, och ett sätt att omsätta och fördjupa den kunskap och förståelse som
utvecklas genom bland annat de obligatoriska kurserna. Avhandlingsseminarierna utgörs av tre
seminarier som är logiskt sammansatta till en helhet. De betonar en ökande grad av specialisering
och är ett exempel på hur doktorandernas måluppfyllelse systematiskt följs upp under flera år.
Bedömargruppens slutsats är att om det behövs åtgärder av olika slag efter de olika
avhandlingsseminarierna tar institutionen ansvar för detta.
Vid planeringsseminariet lägger doktoranden fram en utvecklad avhandlingsplan, och vid
mittseminariet granskar en extern diskutant avhandlingsarbetet. Om en licentiatexamen är ett steg
mot doktorsexamen ersätts det obligatoriska mittseminariet med licentiatseminariet. Det tredje
seminariet, slutseminariet, utlyses som ett högre seminarium och ska förbereda doktoranden inför
kommande disputation. Av självvärderingen framgår att om det framkommer allvarliga brister vid
slutseminariet kan man fatta beslut om att justera avhandlingens ambition till en licentiatuppsats.
Handledarkollegiet diskuterar i så fall detta, men det framgår inte hur beslutsprocessen går till.
Processen anges vara en form av kvalitetssäkring från fakultetens och ämnets eller disciplinens sida.
Lärosätet betonar i självvärderingen vikten av att doktoranderna kan medverka i att utforma och
fördjupa den egna forskarutbildningen, vilket stärker kvaliteten. Detta framkom tydligt under
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intervjuerna. Såväl möjlighet att påverka som att med framförhållning planera sin utbildning är viktigt
ur ett doktorandperspektiv. Bedömargruppen ser det som positivt att institutionen trots det relativt låga
doktorandantalet - som kan begränsa vilka kurser som ges och hur ofta - har beslutat att en
obligatorisk kurs ska ges varje höst.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
För systematisk uppföljning och granskning av doktorandernas måluppfyllelse finns organisationen
kring avhandlingsseminarier och disputation, liksom den årliga revideringen av de individuella
studieplanerna. Särskilt viktigt är planeringen framåt, och studieplanens information om eventuella
avvikelser i förhållande till planerade aktiviteter. Den individuella studieplanen är även tydlig vad
gäller relationen mellan tid och prestation. Muntliga kursvärderingar är ett naturligt inslag i alla kurser,
och det finns en mall för skriftlig kursvärdering som används om kursen har tillräckligt många
deltagare. Även om en skriftlig utvärdering svårligen kan vara helt anonym hjälper en sådan till att
ytterligare säkerställa kvaliteten i utbildningen.
Av de dokument som institutionen bifogat självvärderingen framgår att det finns en påtaglig
systematisk uppföljning av utbildningens utformning och genomförande, och att måluppfyllelsen
säkerställs på olika sätt. Doktoranderna förvärvar också bred kunskap och förståelse i relation till det
enskilda avhandlingsämnet, vilket framför allt sker via kurser, handledning och utbildningsmiljön i vid
bemärkelse. Det finns en tydlig och medveten strategi som också omfattar konkreta åtgärder, vilket
gör att erfarenheter från olika uppföljningar omsätts i åtgärder för att kvalitetsutveckla utbildningen.
Däremot framgår det inte tydligt i självvärderingen hur kopplingen ser ut mellan examensmål,
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination för alla kurser.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
För kunskapsformen färdighet och förmåga finns flera exempel på relevanta kunskapsprocesser och
på att progression uppnås under utbildningen. Ett exempel är att doktoranderna via seminarier,
symposier och konferenser, såväl nationella som internationella, kontinuerligt samverkar med det
omgivande samhällets aktörer (politik, förvaltning samt offentliga och privata anordnare av
pedagogiska verksamheter). På så sätt får doktoranderna möjligheter att utveckla olika sätt att
presentera och diskutera forskning med praktiker. Andra centrala inslag som säkrar måluppfyllelse av
examensmålet färdigheter och förmågor är hur utbildningen utformar kursutbudet och de olika
avhandlingsseminarierna. Vid avhandlingsseminarierna får doktoranderna träning i att muntligt
försvara, argumentera för och reflektera kring teoretiska och metodologiska beslut och dess
konsekvenser. Det finns också kurser som särskilt behandlar färdigheter och förmågor som att
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presentera forskning, skriva tydliga och övertygande texter, organisera och strukturera texter samt att
hantera disputationsakten. Doktoranderna tjänstgör också som lärare och bedriver undervisning. De
utvecklar då sin förmåga att kommunicera och interagera med studenter. Institutionstjänstgöringen är
både en förberedelse för arbetslivet och viktig för att utveckla den kommunikativa förmågan, bland
annat för att kunna stödja andras lärande. Det är därför en tillgång att institutionen erbjuder
doktoranderna såväl institutionstjänst som kurser i högskolepedagogik och handledning.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier säkerställer på en rad olika sätt att
måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga uppnås av doktoranderna under
utbildningstiden. Den organisation och de processer som redogörs för under kunskapsformen
kunskap och förståelse är relevanta också för uppföljning, åtgärder och återkoppling av
kunskapsformen färdighet och förståelse. Kursutbud, kursinnehåll, lärandemål och examinationer
antas exempelvis säkerställa att målet färdighet och förmåga uppnås. Däremot är inte lärandemål och
examinationer i relation till färdighet och förmåga tydligt framskrivna i de underlag som
bedömargruppen tagit del av.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
I självvärderingen redovisas exempel på kurser, såväl obligatoriska som specialiserade, som har mål
som är direkt relaterade till doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt. Till exempel finns
mål som betonar vikten av att doktoranderna ska kunna ta ställning till och diskutera forskningsetiska
principer, mål som fokuserar hur självständighet, etik, redlighet och värderingsförmåga kommer till
uttryck i relation till olika forskningsansatser och metoder samt mål som rör att utveckla förmågan att
både konstruera och kritiskt värdera forskningsöversikter. Inom ramen för specialiseringskurserna har
doktoranderna dessutom möjligheter att fördjupa sina kunskaper om hur etik, självständighet,
redlighet och värderingsförmåga kommer till uttryck i forskningen inom de forskningsmiljöer som
doktoranderna är knutna till.
Avhandlingsseminarierna anges som särskilt viktiga vid bedömningen av intellektuell självständighet,
vetenskaplig kvalitet och forskningsetiska frågor i vid mening. Genom att delta i olika sammanhang
där granskning och värdering av vetenskaplig textproduktion sker utvecklar doktoranderna
intellektuell självständighet, ökad medvetenhet om forskningsetiska aspekter och ökad medvetenhet
om vikten av redlighet i forskningen. I flera examinationsuppgifter examineras doktoranderna på
målet att de självständigt ska kunna värdera och kritiskt reflektera över forskningsperspektiv och
traditioner inom pedagogiken.
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Det förefaller finnas goda möjligheter för doktoranderna att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt
genom en medveten progression i kurserna, i handledningen och genom aktivt deltagande i
forskningsmiljön. Ett gott exempel är hur den obligatoriska pedagogikkursen innehåller moment där
doktoranderna deltar i det högre seminariet samt i de olika forskningsmiljöernas seminarier som ett
led i att öva kritisk reflektion och göra egna ställningstaganden. Genom att tillvarata de olika
forskningsmiljöernas perspektiv och traditioner får doktoranderna möjlighet att göra jämförelser, som
kan verka klargörande samt synliggöra och problematisera sådant de tar för givet. Institutionen ser
även detta som ett sätt att motverka "inlåsningar" i de specifika forskningsmiljöerna, vilket även
förtydligades under intervjuerna.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Doktorandernas värderingsförmåga och förhållningssätt tränas på en mängd olika sätt och i skilda
sammanhang under utbildningen. Det gäller seminarieverksamheten, kursutbudet i sig, ett "peer
review"-system, handledarkollegiets kontinuerliga möten och samspelet kring det egna
avhandlingsarbetet. Institutionen har alltså ett utvecklat system för att säkerställa måluppfyllelse. Den
organisation och de processer som redogörs för under kunskapsformen kunskap och förståelse är
också relevanta för uppföljning, åtgärder och återkoppling för kunskapsformen värderingsförmåga och
förhållningssätt. Hur målet fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll
i samhället och mänskors ansvar för hur vetenskapen används är dock mindre tydligt beskrivet.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Det finns åtskilliga exempel på hur forskarutbildningen i pedagogik har skapat förutsättningar för att
progression i förhållande till de tre kunskapsmålen ska uppnås under doktorandernas utbildning. Det
gäller såväl bred kunskap som bred förståelse, men också mer specifik och avgränsad kunskap och
förståelse inom forskarutbildningsämnet (vilket innebär en disciplinär progression). När det gäller de
olika kunskapsformerna kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga
och förhållningssätt har institutionen utvecklat en systematik för att säkerställa måluppfyllelsen.
Doktoranderna får många möjligheter till delaktighet och lärande i olika forskningsrelaterade uppgifter,
ofta i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. De deltar i nationella och internationella
forskningskonferenser och de samverkar kontinuerligt med det omgivande samhällets aktörer vid
seminarier, symposier och konferenser.
Institutionen har en medveten strategi som också omfattar konkreta åtgärder för att säkerställa
måluppfyllelsen. Bedömargruppen vill lyfta fram handledarkollegiets regelbundna och täta uppföljning
som ett gott exempel. Fler goda exempel är att studierektorn har särskilt ansvar för att bevaka
doktorandernas intressen i relation till institutionstjänstgöringen, och att kurser och seminarieserier
utvecklar såväl kommunikativ förmåga som förmågan att granska och värdera.
Som ett övergripande utvecklingsområde föreslår bedömargruppen att institutionen granskar
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination för alla kurser. Det
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skulle ytterligare säkerställa kvaliteten för de olika kunskapsformerna kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Det pedagogiska kunskapsområdet har en nära koppling till arbetsplatser som skolor, högskolor och
flera andra myndigheter. De anställda vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
samverkar regelbundet med det offentliga livet, vilket innebär att man skapar kontaktytor och
mötesplatser som kan vara av betydelse för framtida uppdrag inom arbetslivet. Detta ger stora
möjligheter för doktorandernas anställningsbarhet inom många samhällsområden. De flesta som
disputerar i pedagogik fortsätter exempelvis att arbeta inom akademin efter utbildningen. Under de
senaste fem åren har 15 av 18 doktorander anställts inom akademin efter genomförd utbildning.
Arbetslivsperspektivet behandlas så att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till
den akademiska karriären i huvudsak, men också till ett arbetsliv utanför akademin. Arbetslivets
komplexitet är ofta i fokus i kursutbudet, i examinationsuppgifterna och i doktorandernas
avhandlingsområden. Perspektivet har dessutom varit centralt i de forskarskolor som institutionen
tidigare har medverkat i.
Doktorandernas utbildning sammanlänkas med arbetslivet på flera sätt. Doktoranderna bedriver
övervägande praktiknära forskning av empirisk karaktär, och de tjänstgör som lärare vid fakultetens
utbildningsprogram och kurser. Ibland tjänstgör de också som lärare vid externa
uppdragsutbildningar, och de deltar ofta i olika former av aktiviteter och uppdrag i samverkan med till
exempel skolsektorn och myndigheter. Fakulteten och institutionen har ett omfattande
utbildningsuppdrag vid lärosätet. Detta ger doktoranderna goda möjligheter att erfara arbetslivet
genom att undervisa, vilket de flesta också gör (vanligen under 20 procent av den fulla arbetstiden).
Som ett stöd för att genomföra undervisningsuppdrag uppmanas alla doktorander att delta i en kurs i
högskolepedagogik. Kurserna avser också att stärka doktorandernas möjlighet till kommande
anställning inom akademin. De individuella studieplanerna visar dock att endast ett fåtal av
doktoranderna går någon eller några av dessa kurser.
Doktoranderna får möjlighet att möta flera textgenrer inom utbildningen, vilket lägger en grund för ett
arbetsliv både inom och utom akademin. Förutom medverkan vid forskningsansökningar är förmågan
att skriva exempelvis stipendieansökningar och rapporter i utvärderings- och utvecklingsuppdrag en
inkörsport till arbetslivet för många doktorander. Doktoranderna erbjuds vidare att delta i seminarier,
symposier och konferenser med deltagare från politikområdet, förvaltningsområdet samt från
offentliga och privata anordnare av pedagogiska verksamheter. Genom att delta i dessa aktiviteter får
doktoranderna möjlighet att utveckla olika sätt att presentera, diskutera och beskriva
forskningsresultat och dess potentiella nytta och användning för praktiker. Ett arrangemang kallat AIM
day är en mötesplats mellan forskare och aktörer från näringsliv, förvaltning samt offentliga och
privata anordnare av pedagogiska verksamheter. Ett mål där är att fånga upp idéer för framtida
forskningsprojekt. Institutionen har dessutom ett program för sina alumner. Detta samspel ger ämnesoch programansvariga information om hur deras före detta studenter ser på sin utbildning några år
efter examen i ljuset av sina arbetslivserfarenheter. Hur samspelet är utformat, och hur det är kopplat
till kvalitet, är dock oklart.
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Bedömargruppen vill ge en eloge till det systematiska arbete som genomförs för att koppla arbetslivet
närmare doktoranderna. Bedömargruppen konstaterar dock samtidigt vissa svagheter när det gäller
hur doktoranderna förbereds för forskningskommunikation med grupper utanför akademin.
Undervisning i forskningskommunikation i allmänhet - och muntlig sådan i synnerhet - är efterfrågad.
Vidare uppmärksammas inte innebörden av ett "föränderligt arbetsliv". Vilka specifika kompetenser
kan utbildningen bidra med så att doktoranderna kan påverka och utveckla sitt arbetsliv i en nära
framtid? Och på vilket sätt utgör ett föränderligt arbetsliv (till exempel ökad digitalisering,
automatisering och robotisering) ett kunskapsinnehåll i utbildningen?
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Utbildningens uppläggning och genomförande gör den användbar och förbereder doktoranderna för
arbetslivet, bland annat genom alumnstudier. Däremot saknas uppgifter om hur institutionen arbetar
systematiskt med alumners erfarenheter i kvalitetssäkringen och utvecklingen av utbildningen.
Institutionen arbetar dessutom aktivt med doktorandernas karriärplanering, vilket till exempel sker
genom att handledare och doktorand samtalar om vad som främjar doktorandens framtida karriär.
Den sammantagna bedömningen är därför att doktoranderna förbereds väl för såväl en akademisk
karriär som för en karriär utanför akademin. Däremot uppmärksammas inte innebörden av ett
"föränderligt arbetsliv".
Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Självvärderingen visar att lärosätet och institutionen aktivt verkar för doktorandernas deltagande på
två nivåer: på individuell nivå i utformandet av den egna utbildningen, och på övergripande nivå i
utskott och nämnder. Självvärderingens inhämtade doktorandsynpunkter visar att samtliga
doktorander upplever att institutionen ger aktivt stöd till utvecklingen av olika förmågor, och att de
socialiseras in i både vetenskapssamhället och i samhället i övrigt. Detta sker främst genom
obligatoriska baskurser, genom de regelbundna seminarierna och genom handledningen.
De obligatoriska kurserna utgör endast 30 högskolepoäng, och det finns en relativt stor frihet att välja
kurser på lärosätet. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig forskarutbildningskurser från andra
lärosäten både nationellt och internationellt. Detta gör att doktoranderna får goda möjligheter att aktivt
påverka och utforma utbildningens upplägg och innehåll. Detsamma gäller arbetet med de
individuella studieplanerna och kontinuerlig planering och uppföljning av kurser, avhandlingsarbete,
konferensdeltagande och institutionstjänstgöring. I och med att doktoranderna uppmuntras och
stöttas i att engagera sig i olika föreningar för forskning och i att arrangera konferenser och symposier
på institutionen får de ytterligare möjligheter att aktivt vara med och utforma och påverka sin
utbildning.
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På en övergripande nivå verkar lärosätet för att ge doktoranderna inflytande, delaktighet och insyn.
Detta sker genom att doktoranderna har formell representation i utskott och nämnder som är
relevanta för utbildningen. Doktorandernas delaktighet är påfallande god, och de har insyn i samtliga
verksamheter och processer som rör forskarutbildningen och den egna arbetssituationen. Det
framgår av dokumentationen att doktorander deltar i beslutsprocesser, inklusive beredning, av frågor
som rör forskarutbildningen. Ambitionen att involvera doktoranderna synliggörs också konkret i att en
doktorand har ingått i den arbetsgrupp som har utarbetat självvärderingen. Det finns även ett aktivt
doktorandråd som bevakar doktorandernas intressen och rättigheter till exempel när det gäller
arbetsmiljö. Genom att det finns en representant från doktorandrådet i lärosätets doktorandnämnd
möjliggörs också insyn och deltagande i övergripande beslutsprocesser på universitetet. Institutionen
har rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp, hantera och förebygga situationer som är
problematiska för doktoranderna. Vid de årliga medarbetarsamtalen, som de flesta doktorander deltar
i, diskuteras forskarutbildningen, arbetslivet på institutionen, karriärfrågor, trivsel och så vidare.
Samtalen involverar inte bara handledare och lärare, utan här skapas flera kontaktytor för
förtroendefulla samtal. Doktoranderna som grupp inbjuds också till att varje år delta i ett möte för att
tillsammans lyfta olika frågor om anställning och forskarutbildning. Här sker en systematisk
återkoppling.
Av självvärderingen framgår att handledarkollegiet utgör ett starkt nav i utbildningen.
Handledarkollegiet tar vara på den samlade kompetens som finns inom ämnet och på kontinuiteten i
de kollegiala samtalen. Förutom samtliga handledare och samtliga docenter ingår också en
doktorandrepresentant i kollegiet. Att det finns en doktorandrepresentant i gruppen ser
bedömargruppen som ett gott exempel på hur doktorandernas intressen och inflytande kan
säkerställas. Frågan är om inte institutionen också skulle kunna utveckla den möjlighet som
doktorandrepresentationen i handledargruppen medför till att sprida information och ge återkoppling i
doktorandgruppen på tätare basis.
En annan viktig och frekvent använd kanal för återkoppling på forskarutbildningen är mötet mellan
doktorand och handledare. De återkopplingar och synpunkter som lämnas tas vid behov upp av
handledarna vid handledarkollegiets sammanträden. Doktoranderna har alltså ett påtagligt inflytande i
kvalitetssäkringen av utbildningen. De deltar i beslutsprocesser, inklusive beredning, av frågor som
rör forskarutbildningen. De kan också lämna synpunkter på utbildningen på olika sätt, till exempel via
de individuella studieplanerna, vid sammanträden i nämnder och utskott, via doktorandernas officiella
representanter, vid medarbetarsamtal med studierektor eller vid det årliga storgruppsmötet.
För att säkerställa dessa aktiviteter finns policyer och rutiner. På ett individuellt plan kan såväl
handledning som det årliga samtalet med studierektor utgöra en arena för att lämna synpunkter,
väcka frågor och få återkoppling.
Självvärderingen visar ytterligare exempel på att man tar vara på doktorandperspektivet och stöttar
doktoranderna på olika sätt. För att doktoranderna ska kunna delta i utlandsvistelser, konferenser och
studier vid andra lärosäten finns dels medel på 28 000 kronor per doktorand, dels stöd från
handledare och forskningskoordinator för att skriva ansökningar av externa medel. Medlen och
institutionens bidrag till overhead-kostnader är goda exempel på hur institutionen verkar för likvärdiga
förutsättningar för fakultetsfinansierade doktorander och doktorander som är finansierade genom ett
forskningsprojekt.
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Det finns utarbetade rutiner vid institutionen för hur handledarbyten ska skötas. Det finns också
exempel på att doktorandombudsmannen har deltagit med råd och stöd i processen efter önskemål
från doktoranden. För att stödja doktorander som av olika skäl inte blir klara i tid finns etablerade
rutiner. Till exempel kan de under en kortare period få finansiering för att kunna slutföra arbetet. Det
finns också möjlighet för doktorander att vid behov lägga fram sitt arbete som licentiatuppsats istället
för som doktorsavhandling. Detta kan enligt bedömargruppen vara ett klokt sätt att möta den enskilda
doktorandens önskemål. Det framgår dock inte i självvärderingen om skiftet från en
doktorsavhandling till en licentiatuppsats ytterst handlar om doktorandens kapacitet och livssituation,
eller om det beror på problem med hur utbildningen organiseras och genomförs (till exempel
handledningsrutiner).
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter
En grund till att processer för uppföljning, åtgärder och återkoppling sker systematiskt är att
forskarutbildningen har rutiner för schemaläggning, dokumentation och uppföljning av olika typer
möten både enskilt och i grupp. Ett tecken på att systemet fungerar bra är att doktoranderna också
utnyttjar möjligheten till dessa samtal i hög grad.
En förutsättning för att doktoranderna ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter till lärande och
deltagande som erbjuds är att deras arbetssituation samt fysiska och psykosociala arbetsmiljö är
tillfredsställande. En god arbetssituation och arbetsmiljö krävs också för att nödvändig tid och fokus
kan ägnas åt avhandlingsarbetet. Bedömargruppen kan konstatera att det finns rutiner och etablerad
praxis för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. Samtliga
doktorander hör till det utbildningsvetenskapliga doktorandrådet. Rådet arbetar för att främja och
bevaka doktorandernas intressen och rättigheter, bland annat vad gäller arbetsmiljö. Rådet
arrangerar även sociala evenemang för doktoranderna. De doktorander som har en aktivitetsgrad om
minst 20 procent har möjlighet att vända sig till företagshälsovården vid lärosätet och ta del av den
preventiva friskvård som erbjuds där. Att sjukskrivningar har förekommit men inte varit något utbrett
problem kan tyda på att det förebyggande arbetet fungerar. Uppenbarligen lyckas institutionen beakta
doktorandernas totala arbetssituation och arbetsbelastning så att de kan färdigställa sina
avhandlingar inom tidsramarna. Bedömargruppen tycker att det är positivt att lärosätet har låtit en
studierektor inom grundutbildningen få särskilt ansvar för doktorandernas undervisning och
arbetsbelastning. Samtidigt kan aktiviteter och uppgifter som ligger utanför avhandlingsarbetet
innebära tidspress och splittrat fokus som inverkar negativt på doktorandernas möjligheter att bli
färdiga med avhandlingen inom tidsramarna. Därför är det positivt att lärosätet i självvärderingen visar
medvetenhet om den utmaning som finns i detta, och säkerställer kvaliteten i doktorandernas
arbetssituation. Detta skapar en grund för framtida yrkesmöjligheter.
Bedömargruppen ser doktorandernas möjligheter till inflytande, delaktighet och insyn som mycket
goda. Detta gäller såväl utbildningen som arbetssituationen. Det finns utarbetade rutiner för att
förebygga, fånga upp och hantera problem som kan uppstå. Vidare beskriver självvärderingen
pågående förändringsarbeten med ett tydligt fokus på att utveckla både utbildningens kvalitet och
doktorandernas möjligheter att genomföra sin utbildning och sitt avhandlingsarbete på ett fruktbart
sätt. Det finns rutiner och etablerad praxis för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
för doktoranderna.
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Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Det vidgade perspektiv som institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier anlägger på
jämställdhet, som enligt lagen omfattar samtliga definierade diskrimineringsområden, ser
bedömargruppen som föredömligt. Det finns ett jämställdhetsombud som inte bara bevakar frågan
och deltar i arbetet med planen, utan som också kan fungera som kontaktperson för anställda och
bistå anställda i diskrimineringsärenden. Jämställdhetsombudet har tystnadsplikt.
Institutionen menar i självvärderingen att det i stort sett inte förekommer några händelser som strider
mot planen för lika villkor. Planen redovisar en systematisk uppföljning av föregående periods
likavillkorsplan. Arbetet leds av arbetsgruppen för lika villkor, som i sin tur leds av det
jämställdhetsombud som institutionsledningen utser. I gruppen ingår också en doktorandrepresentant
med uppdrag att särskilt bevaka doktorandfrågor. Institutionen tar utgångspunkt i lärosätets centrala
föräldrapolicydokument, som anger att arbets- och studievillkoren ska vara sådana att föräldrar
oavsett kön kan ta sitt fulla ansvar för hem och barn utan att detta lägger hinder i vägen for
yrkeskarriären eller studierna. Föräldrapolicyn är ett utmärkt exempel på hur ett arbete kan
struktureras för att skapa lika villkor. Enligt föräldrapolicydokumentet ska chefer erbjuda blivande
föräldrar oavsett kön ett planeringssamtal inför och efter föräldraledigheten. Doktoranderna vid
institutionen får ett extra handledarsamtal för att planera in forskningsuppehållet med hänsyn till
eventuella behov av ledighet. Det finns en generös praxis kring hur doktoranderna kan förlänga sin
doktorandtid. Institutionen kan till exempel medge en månads förlängning per fyra månaders
föräldraledighet, om ledigheten gjort det svårt att återuppta materialinsamlingen. Det finns även
rutiner för att behålla kontakten mellan institutionen och den föräldralediga doktoranden. Detta ser
bedömargruppen som ett föredömligt exempel på hur goda villkor kan skapas för doktoranderna.
Jämställdhetsperspektivet är sedan 2015 integrerat i institutionens mer omfattande arbete med lika
villkor. Detta är ett resultat av ett systematiskt arbete med olika centrala policyer och styrdokument.
Det finns flera exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningens utformning och
genomförande. Det som dock inte framgår av självvärderingen är hur institutionen arbetar för en
jämnare könsfördelning bland doktoranderna.
Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.
En centralt genomförd arbetsmiljöenkät är ett exempel på att lärosätet systematiskt följer upp och
främjar jämställdhet. Institutionen har dessutom metodiskt utvecklat både informationsspridningen
och informationsinhämtningen, samt utvecklat strategier för att implementera resultat som kan främja
jämställdhet. Styrdokumenten, som bland annat finns på internwebben, följs upp systematiskt genom
en rad löpande åtgärder. Ansvariga parter utses när det behövs, och en tidsplan för åtgärdernas
genomförande kommuniceras till personalen. Institutionen planerar en undersökning av
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medarbetarnas eventuella erfarenheter av diskriminering, och en undersökning som ska
uppmärksamma könsfördelning när det gäller förtroendeuppdrag, representation i styrelser och så
vidare. Under de årliga medarbetarsamtalen som doktoranderna har med sin studierektor sker också
en systematisk uppföljning av doktorandernas arbetsvillkor, där frågor om jämställdhet aktualiseras.
Arbetet med att inkludera och bevaka jämställdhetsperspektivet i utbildningen visar på hög
medvetenhet om perspektivet som sådant, och på en systematisk förmåga att omsätta perspektivet till
handling. Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete med olika centrala policydokument och
styrdokument. Institutionen följer systematiskt upp olika frågor och aktiviteter som berör
jämställdhetsperspektivet för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar
jämställdhet. Bedömargruppen konstaterar att jämställdhetsperspektivet är väl integrerat i
institutionens omfattande arbete med lika villkor, och föräldrapolicyn är ett utmärkt exempel på hur en
institution kan arbeta för att främja lika villkor.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Vid lärosätet finns ett välutvecklat kvalitets- och uppföljningssystem som omfattar alla nivåer. Utöver
det nationella kvalitetssystemet sker kvalitetsarbete även på lärosätesnivå, fakultetsnivå och
institutionsnivå. Dessutom finns en avdelning för kvalitetsutveckling som svarar för uppföljning,
utvärdering och stödinsatser på alla nivåer. Denna avdelning genomför exempelvis doktorandspeglar,
alumnstudier och utvärderingar av lärosätets samtliga forskarutbildningar. Forskarutbildningen och
forskningen vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har utvecklade modeller,
system och strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen. För detta
finns etablerade uppföljningsrutiner som säkerställer att granskningsresultaten omsätts i
kvalitetshöjande åtgärder. En del av detta är reglerat i den allmänna studieplanen, men också i
policyn Anvisningar för framtagande av licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Dock anser
bedömargruppen att konkreta system och processer för uppföljning och kvalitetssäkring kan
beskrivas tydligare.
Det finns en tydlig och adekvat policy som föreskriver kompetenskrav för handledning, och det finns
även utvecklade rutiner för att systematiskt säkerställa och utveckla handledarnas vetenskapliga och
pedagogiska kompetens. Handledarna har genomgått kurser som främjar deras vetenskapliga och
pedagogiska skicklighet, men det framgår inte vad det är för kurser (utöver handledarutbildning som
nämnts tidigare). Det är heller inte tydligt hur handledarna håller sig informerade om ett föränderligt
arbetsliv utanför akademin, eller hur handledarnas kompetens och kompetensutveckling följs upp.
Handledarkollegiet har en central roll i institutionens kvalitetsarbete, och det finns en tydlig struktur för
samverkan och ansvarsfördelning mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och
eventuell handledargrupp. Institutionen arbetar strategiskt och metodiskt när behov av handledarbyte
uppstår. Planerade förändringar omsätts i åtgärder. Däremot framgår det inte tydligt i självvärderingen
hur kopplingen ser ut mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination för alla
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kurser. Inte heller processerna kring den systematiska uppföljningen av utbildningens utformning och
genomförande är tydligt beskrivna.
Exempel på systematisk uppföljning och granskning av doktorandernas måluppfyllelse är
organisationen kring avhandlingsseminarier och disputation, samt den årliga revideringen av de
individuella studieplanerna. I den individuella studieplanen finns, enligt bedömargruppen, en tydlighet
vad gäller relationen mellan tid och prestation. Kollegiets regelbundna och täta uppföljning och
behandling av doktorandernas progression och behov är goda exempel på hur uppföljning och
utvärdering systematiseras. Dessutom tar handledarkollegiet vara på doktorandernas omdömen efter
avslutad kurs, och man använder en mall för skriftliga kursvärderingar. Muntliga kursvärderingar utgör
dessutom ett naturligt inslag i alla kurser. Bedömargruppen frågar sig dock om alla kursdeltagare
(som är ganska få) verkligen kan förväntas uttrycka kritiska synpunkter inför läraren vid en muntlig
utvärdering. Även om en skriftlig utvärdering svårligen kan vara helt anonym är beslutet att införa
dessa därför ett led i att ytterligare säkerställa kvaliteten i utbildningen.
Doktorandernas inflytande används i utbildningens kvalitetssäkring och utveckling. Självvärderingen
beskriver hur uppföljningens resultat omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling, och hur återkoppling
sker till relevanta intressenter. Doktoranderna som grupp inbjuds också årligen att delta i ett möte för
att lyfta olika frågor som rör anställning och forskarutbildning.
Utvecklingsområden identifieras kontinuerligt via olika formella organ, men också i det dagliga
arbetet. När så sker tar ledningen ansvar för att hantera nödvändiga processer och beslut som
medför att doktorandernas utbildning håller hög kvalitet. I självvärderingen beskrivs att man påbörjat
ett förändringsarbete för att stärka det högre seminariets innehåll och angelägenhetsgrad. Fler
exempel på kvalitetsutvecklande åtgärder är en omarbetad allmän studieplan, en fastare struktur för
kursverksamheten, kursplanerna och kursutvärderingarna samt ett återkommande internat för
forskningsmiljön. Det relativt lilla antalet doktorander och den låga andelen nyrekryteringar utgör en
utmaning för ämnets framtid. Det saknas dock en strategisk analys av hur institutionen långsiktigt ska
öka antalet doktorander.
Doktoranderna förbereds på ett adekvat sätt för en framtida arbetslivskarriär, både inom och utom
akademin. Arbetslivets komplexitet synliggörs i utbildningen internt men också externt, till exempel via
möten med näringslivet, myndigheter med flera. Karriärvägledande samtal hålls mellan handledare
och doktorand och omfattar forskarutbildningens innehåll, institutionstjänstgöring, olika former av
förtroendeuppdrag samt eventuell medverkan i projekt. Vad samtalen leder till och vilka prioriteringar
doktoranden gör i anslutning till samtalen framgår dock inte tydligt. Bedömargruppen konstaterar dock
att institutionen bör tydliggöra innebörden av ett "föränderligt arbetsliv" och utveckla en plan för hur
detta ska påverka doktorandernas utbildning.
Det sker en systematisk uppföljning för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet. Styrdokumenten inom området, som bland annat finns på internwebben, följs
upp systematiskt med en rad löpande åtgärder. Institutionen planerar att undersöka medarbetarnas
eventuella erfarenheter av diskriminering, och en annan undersökning kommer att uppmärksamma
könsfördelningen när det gäller förtroendeuppdrag, representation i styrelser och liknande. Under de
årliga medarbetarsamtalen som doktoranderna har med sin studierektor sker också en systematisk
uppföljning av doktorandernas arbetsvillkor, där frågor om jämställdhet aktualiseras. De finns en
omsorg om doktorandernas och övriga anställdas situation, förutsättningar och möjligheter. Samtidigt
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finns det frågor att ställa kring institutionens olika processer. Till exempel har fyra av de doktorander
som antagits fram till 2014 deltagit vid konferenser med egna presentationer vid endast få eller inga
tillfällen, vilket väcker frågor om hur detta följs upp och om hur doktoranderna kan stödjas ytterligare.
Eftersom utbildningen arbetar med att utveckla den individuella studieplanens utformning kan en idé
vara att inte bara notera genomförda eller accepterade konferenspresentationer, utan också
planerade och insända presentationer.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Den breda ansatsen i utbildningen skapar en öppenhet gentemot de intressen doktoranderna
uttrycker och som arbetslivet efterfrågar. Det finns en omfattande samverkan med andra
forskningsmiljöer, såväl inom lärosätet som med andra lärosäten i Sverige och dessutom i andra
länder. Både bredd och djup finns i forskarutbildningsämnet pedagogik. Det råder ingen tvekan om att
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har utvecklade modeller, system och
strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen i pedagogik.
Forskarutbildningen i pedagogik skapar förutsättningar för att doktoranderna utvecklar en
kunskapsmässig progression. Detta gäller bred kunskap och bred förståelse, men också en mer
specifik och avgränsad kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet. Det finns en utvecklad
systematik för att säkerställa måluppfyllelse. Bedömargruppen vill lyfta fram handledarkollegiets
regelbundna och täta uppföljning som ett gott exempel på att kvaliteten säkerställs i utbildningen, men
också på att doktorandernas intressen tas till vara.
De anställda vid institutionen samverkar regelbundet med framför allt offentlig verksamhet, vilket
innebär kontaktytor och mötesplatser som kan vara av betydelse för framtida uppdrag inom
arbetslivet. Arbetslivets komplexitet utgör ofta fokus i kursutbudet, i examinationsuppgifter och i
doktorandernas avhandlingsområden. Däremot uppmärksammas inte innebörden i ett "föränderligt
arbetsliv". Bedömargruppen vill ge en eloge till det systematiska arbete som genomförs för att koppla
arbetslivet närmare doktoranderna, till exempel när det gäller alumners medverkan. Bedömargruppen
konstaterar dock vissa svagheter i hur doktoranderna förbereds för forskningskommunikation med
grupper utanför akademin.
Bedömargruppen ser doktorandernas möjlighet att delta aktivt i att utforma sin egen utbildning som
mycket god. Doktoranderna har också goda möjligheter till inflytande, delaktighet och insyn vad gäller
utbildningen och arbetssituationen generellt. Doktoranderna deltar både på en individuell nivå i
utformandet av den egna utbildningen och på en övergripande nivå i utskott och nämnder. Det finns
utarbetade rutiner för att såväl förebygga som fånga upp och hantera problem som kan uppstå.
Bedömargruppen ser det därför som mycket positivt att lärosätet på olika sätt systematiskt
säkerställer kvaliteten i doktorandernas arbetssituation och skapar en grund för framtida
yrkesmöjligheter.
Jämställdhetsperspektivet är väl integrerat i institutionens omfattande arbete med lika villkor, och
föräldrapolicyn är ett utmärkt exempel på hur en institution kan arbeta för lika villkor. Det finns en
generös praxis kring hur doktoranden kan förlänga sin doktorandtid, och man har rutiner för att
behålla kontakten mellan institutionen och föräldralediga doktorander. Det som dock inte framgår av
självvärderingen är hur institutionen arbetar för en jämnare könsfördelning bland doktoranderna.
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Institutionen har utvecklade modeller, system och strategier för att både säkerställa och utveckla
kvaliteten på forskarutbildningen i pedagogik. Man följer upp, genomför åtgärder och återkopplar till
de individer och sammanhang som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten för doktoranderna. En
central roll i denna process har handledarkollegiet. Institutionen säkerställer att doktorandernas
inflytande används i kvalitetssäkringen och i utvecklingen av utbildningen. Det finns rutiner för att på
ett tidigt stadium fånga upp, hantera och förebygga problematiska situationer. Doktoranderna
förbereds på ett adekvat sätt för en framtida arbetslivskarriär både inom och utom akademin, och
arbetslivets komplexitet synliggörs både i kurser och under de enskilda doktorandernas
avhandlingsarbete. Det vidgade perspektiv som institutionen anlägger på jämställdhet, och det
systematiska arbete som sker för att inkludera, bevaka och omsätta perspektivet till handling, ser
bedömargruppen som föredömligt. De relativt få doktoranderna och den låga andelen nyrekryteringar
utgör en utmaning för ämnets framtid. Bedömargruppen efterlyser en analys av denna omständighet.
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Örebro universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Örebro universitet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen

A-2016-10-4075

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsämne
Bedömning med motivering: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den
vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat.
Enligt den allmänna studieplanen kontextualiseras pedagogik vid Örebro universitet inom det
pedagogiska vetenskapsområdet, med tonvikt på lärande och socialisering och med särskilt fokus på
områdena didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, utbildningspolitik och pedagogisk filosofi. Även
om lärosätet inte explicit argumenterar för just detta fokus ger det en stark ämnesbakgrund för
pedagogiska studier och framstår som relevant. Forskarutbildningen är huvudsakligen kopplad till två
väletablerade forskningsmiljöer: utbildning och demokrati samt "Studies of Meaning-making in
Educational Discourses" (SMED), som majoriteten av doktoranderna tillhör. Utbildning och demokrati
har en inriktning mot läroplansteori och utbildningshistoria, medan SMED är inriktat mot didaktik.
Dessa två forskningsmiljöer ger ämnet dess avgränsning och vetenskapliga grund.
Pedagogikämnet har vid Örebro universitet ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
Enligt bedömargruppen är det en styrka att ha ett särskilt fokus i ett ämne som är så brett som
pedagogik.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är
adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.
Utbildningens 20 doktorander handleds av 20 handledare, varav 11 är professorer och 3 är docenter.
Handledarna är aktiva forskare och har en relativt omfattande vetenskaplig produktion. Av
handledarnas publikationslistor framgår en stor ämnesmässig bredd, vilket ger möjlighet att tillgodose
olika doktorandintressen inom ämnet. Handledarna har goda möjligheter till kompetensutveckling
genom forskningstid i projekt och genom den 20 procents kompetensutvecklingstid som tilldelas
lektorer. Professorerna är fakultetsfinansierade till 70 procent, vilket lärosätet menar ger goda
möjligheter till både egen forskning och till att följa utvecklingen i ämnet.
Av de 20 handledarna har 15 genomgått handledarutbildning, och det är ett krav att minst en av
doktorandernas handledare ska ha handledarutbildning. Som möjligt utvecklingsområde framhåller
lärosätet just det faktum att en del handledare saknar handledarutbildning, vilket kan betraktas som
en svaghet. Ur ett doktorandperspektiv är det viktigt att samtliga inblandade handledare har
genomgått handledarutbildning och besitter den pedagogiska kompetens som handledarutbildningen
ger.
Under de senaste 5 åren har miljön producerat 23 doktorander, vilket utan tvivel har bidragit till att
bygga upp en stor erfarenhet av doktorandhandledning. Handledarnas erfarenheter diskuteras
tillsammans med forskningsproblematik vid så kallade högre seminarier, som är gemensamma för
hela pedagogikmiljön. Dessutom diskuterar handledarna sina erfarenheter med varandra i det
utökade handledarkollegiet som träffas två gånger om året. Statistiken visar att doktoranderna
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genomför sin utbildning inom den angivna tiden, vilket bedömargruppen ser som en indikation på
handledarnas förmåga att handleda fram till examen.
Doktoranderna tilldelas som huvudregel en huvudhandledare från Örebro universitet. Mindre erfarna
handledare utses som biträdande handledare och knyts till huvudhandledare med erfarenhet. På så
vis säkras även tillgången till framtida handledarkompetens. Tre av forskarutbildningens doktorander
är placerade vid andra lärosäten (Högskolan Dalarna och Umeå universitet), där de även har sina
biträdande handledare. I dagsläget är sju av handledarna externa, från fyra olika lärosäten. Det
framgår inte i vilken omfattning dessa externa handledare deltar i miljöns erfarenhetsutbyte, även om
de bjuds in till mötena.
Enligt bedömargruppen finns en väl inarbetad struktur för att utveckla handledarnas vetenskapliga
och handledarmässiga kompetens, vilket leder till att handledarna bedöms ha god kompetens. Det
bidrar också till att tillgången till handledare bedöms stå i proportion till antalet doktorander.
Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt
upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Av självvärderingen framgår att lärosätet följer upp handledarnas vetenskapliga kompetens via
pedagogikämnets årsberättelser och universitetsövergripande utvärderingar. Handledarnas och
handledningens kvalitet följs upp via de individuella studieplanerna som följs upp och granskas av
ämnesansvarig professor, som också vidtar åtgärder vid behov. Uppföljning sker även inom ett utökat
handledarkollegium där handledare, såväl interna som externa, samlas och diskuterar dels generella
utmaningar vad gäller handledning, dels handledning kopplat till specifika doktorander.
Doktoranderna har möjlighet att vid behov diskutera frågor som berör handledning med
ämnesansvarig professor samt under terminsvisa möten. Självvärderingen understryker att lärosätet
eftersträvar skyndsam handläggning av problem som är kopplade till handledningsprocessen. Det är
lovvärt att lärosätet arbetar för att avdramatisera handledarbyte genom att tidigt signalera till
doktoranderna att handledarbyte kan behövas för att avhandlingsarbetet ska utvecklas i önskvärd
riktning. Under de senaste 5 åren har 12 av 23 doktorander bytt handledare, ofta på grund av att
handledaren har gått i pension eller flyttat. Av självvärderingen framgår att ämnesansvarig följer upp
handledarbytena i syfte att säkerställa att de har fungerat väl. Det framgår dock inte av beskrivningen
huruvida doktoranderna och handledarna erbjuds några stödinsatser såsom professionell hjälp. I
sammanhanget kan det också diskuteras huruvida doktoranden bör få visst inflytande över valet av
ny handledare vid handledarbyte.
Lärosätet centralt har nyligen utvecklat en fortsättningskurs för erfarna handledare inom
forskarutbildningarna, och institutionen kommer att verka för att ämnets erfarna handledare genomgår
utbildningen för att vidareutveckla sin handledarkompetens. Bedömargruppen instämmer i att detta är
en god idé.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga
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förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och
internationellt.
Av självvärderingen framgår att ämnet i huvudsak har två forskningsmiljöer i form av SMED och
utbildning och demokrati. Dessa kompletteras av ämnets eller lärosätets forskarskolor.
Forskningsmiljöerna är tillgängliga för samtliga doktorander. Forskningsmiljöerna SMED och
utbildning och demokrati är över tio år gamla, och framstår enligt bedömargruppen som väletablerade
och välfungerande plattformar för doktorandernas utbildning. Det framgår inte tydligt av
självvärderingen i vilken omfattning de två miljöerna har anknytning till varandra, men av intervjuerna
framgick att doktoranderna kan delta i båda miljöernas aktiviteter. Miljöerna beskrivs som
internationellt orienterade och framgångsrika i att erhålla externa forskningsbidrag. Enligt
självvärderingen har forskarna i ämnet sedan 2011 producerat över 300 vetenskapliga texter, varav
93 anges vara vetenskapliga artiklar.
SMED och utbildning och demokrati har, liksom forskarskolorna, regelbundna seminarier där
doktoranderna får möjlighet att lägga fram texter för kritisk granskning och diskussion. Utöver detta
deltar doktoranderna också i internatkurser där de samarbetar med erfarna forskare.
Bedömargruppen finner dessa möjligheter till djupgående samtal mellan doktorander och erfarna
forskare som mycket värdefulla för doktoranderna. Doktorander som är placerade vid andra lärosäten
eller bosatta på annan ort ingår i motsvarande kollegiala sammanhang på andra lärosäten
(Högskolan Dalarna och Umeå universitet), och samarbetet verkar vara tillräckligt etablerat för att det
ska gå att säkerställa en god forskarutbildningsmiljö. Högre seminarier genomförs regelbundet - enligt
självvärderingen genomfördes 21 seminarier under 2016. De högre seminarierna beskrivs vara av
stor betydelse eftersom doktoranderna genom dem möter studier och metodologiska angreppssätt
som ligger både inom och utanför de båda forskarutbildningsmiljöernas inriktningar. Även om
doktorandernas närvaro upplevs vara god framgår det inte om ämnets högre seminarier är
obligatoriska eller inte, vilket möjligen kan vara en svaghet. Seminarierna har ett genomsnittligt
deltagarantal på 13 personer. Om det är att betrakta som tillfredsställande kan diskuteras, men av allt
att döma är de högre seminarierna välfungerande.
Genom de båda forskarutbildningsmiljöerna, och via handledarna, introduceras doktoranderna till
olika nätverk och internationella sammanhang. Det är obligatoriskt att delta med presentation på
internationella konferenser, och det är i sammanhanget lovvärt att utbildningen skjuter till finansiering
för detta ändamål. Det framgår dock inte i vilken utsträckning doktoranderna uppmanas eller tränas i
att söka finansiering via till exempel stipendier inför konferensdeltagande och liknande.
Antalet aktiva doktorander är 19 (en av utbildningens 20 doktorander uppges ha 0 procents
aktivitetsgrad), vilket bedöms som tillräckligt för att upprätthålla en utbildningsmiljö av god kvalitet.
Doktorandgruppen består till stor del av kvinnor (endast 5 av de 19 doktoranderna är män), och
lärosätet menar att en jämnare könsfördelning är önskvärd. Det framgår dock inte vilka utmaningar
som nuvarande könsfördelning medför. Självvärderingen beskriver att doktorandernas
avhandlingsprojekt fördelar sig brett inom ämnets forskningsområden, vilket kan ses som en styrka
eftersom doktoranderna även under informella samtal med doktorandkollegor får tillfälle att vidga sitt
perspektiv på forskning inom pedagogikämnet.
I samband med nyrekrytering av doktorander arbetar institutionen medvetet och aktivt med att så
långt det är möjligt fastställa att de sökande har både förmåga och intresse av att genomföra
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utbildningen på utsatt tid, samt att det finns handledarkompetens tillgänglig för dem. Detta ser man
till, förutom genom att följa antagningsordningens krav för utlysning och annonsering, genom att
rekryteringsprocessen hanteras av minst två forskare.
Trots ett relativt omfattande internationellt nätverk och många internationella aktiviteter anger
lärosätet att de strävar efter att ytterligare utveckla miljöns internationalisering. Bland annat är en
internationell gästprofessor eller internationell postdoktoral medarbetare ett prioriterat mål. Enligt
bedömargruppen skulle detta tillföra miljön värdefull inspiration. Lärosätet skulle också kunna
överväga att låta doktoranderna läsa utbyteskurser på utländska universitet. Självvärderingen nämner
att doktoranderna kan få bidrag till "kortare vistelser" vid utländska universitet. Lärosätet ger även
exempel på doktoranders internationella samarbeten, men man beskriver inte närmare hur vanligt
detta är. Vidare noterar bedömargruppen att självvärderingen inte tydligt redogör för hur
forskarutbildningen samverkar med det omgivande samhället, utöver den samverkan som sker
genom nationella och internationella nätverk och som det även ges flera exempel på.
Enligt bedömargruppen tyder ovanstående på en god forskarutbildningsmiljö med stor
konkurrenskraft och aktualitet.
Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.
Forskarutbildningsmiljön följs främst upp genom handledarkollegiets månatliga möten. Vid dessa
möten diskuteras handledarfrågor, problematik kring handledning, forskningsfrågor och
forskarutbildningsfrågor. Varje termin hålls också utökade handledarkollegier som tar upp
motsvarande frågor. Det framstår enligt bedömargruppen som tillräckligt ofta för att man snabbt ska
kunna diskutera och reagera på eventuella problem.
Systematisk uppföljning sker även årligen genom den årsberättelse som ämnet upprättar. Utifrån
årsberättelsen har man tagit fram ett mål- och strategidokument med fem definierade mål i syfte att
ytterligare öka kvaliteten i forskarutbildningen. Ett av målen är, som nämnts tidigare, att utveckla
miljöns internationalisering. Ett annat mål är att stärka och utveckla ämnets högre seminarium. Måloch strategidokumentet uppdateras årligen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara
tillfredsställande.
Forskarutbildningsämnet avgränsas genom de två miljöerna SMED och utbildning och demokrati.
SMED har en inriktning mot didaktik medan miljön utbildning och demokrati är inriktad mot
läroplansteori och utbildningshistoria. Avgränsningen av ämnet är välmotiverad och antalet
handledare och deras kompetens motsvarar utbildningens behov. Ett utvecklingsområde är att
säkerställa handledarkompetensen hos samtliga handledare.
Forskningsmiljön består av aktiva och väletablerade forskare som representerar en bra bredd inom
ämnet. Det finns en bra struktur för kompetensutveckling, både med avseende på handledning och
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inom ämnet, vilket borgar för att personalen kan hålla hög kompetens. Forskarutbildningsmiljön är tätt
kopplad till forskningsmiljön och det finns goda möjligheter för doktoranderna att aktivt delta i såväl
nationella som internationella aktiviteter. Detta ger doktoranderna både incitament och stöd att bygga
upp professionella nätverk under studierna.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet med att definiera strategiska mål som utvärderas
och revideras i handledarkollegiet varje år i syfte att utveckla forskningens och forskarutbildningens
kvalitet.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.
Bred kunskap och förståelse säkerställs i första hand genom forskarutbildningskurser om 90
högskolepoäng. Lärosätet arbetar aktivt för att skapa en tydlig koppling mellan examensmål, kursmål,
lärandeaktiviteter och examinationsformer. Två forskarutbildningskurser är obligatoriska, och utöver
dem har doktoranderna generösa möjligheter att välja kurser inom ramen för tre block (totalt 70
högskolepoäng). Kursutbudet syftar till att åstadkomma såväl bredd som progression vad gäller
ämnes- och metodkunskaper. De exempel på valbara kurser som självvärderingen ger visar att
lärosätet tillhandahåller ett brett utbud av exempelvis metodkurser. För att säkerställa tillräcklig
omfattning av valbara kurser och dess respektive inriktning (ämnes- respektive metodkunskaper)
reglerar lärosätet kurskraven till minst 15 högskolepoäng per block. Doktoranderna kan välja mellan
interna kurser, universitetsgemensamma kurser och kurser vid andra lärosäten.
Kursplanerna tydliggör dels vilka examensmål som kursen tillgodoser, dels att kursaktiviteter och
examination är i överensstämmelse med målen. Detta illustreras av ett exempel från kursplanen i
intervjumetodik. En överensstämmelse mellan mål, genomförande och examination borde enligt
bedömargruppen göra det enkelt för de enskilda doktoranderna att, tillsammans med handledarna,
upprätta studieplaner med specifika mål. Det framgår dock inte tydligt av de individuella
studieplanerna att denna möjlighet används i praktiken.
Kunskap och förståelse breddas också genom deltagande i ämnets högre seminarier, och genom
aktiviteter som anordnas inom forskarutbildningsmiljöerna och i internationella
forskningssammanhang. Den obligatoriska forskarutbildningskursen forskningsdialog och
forskningspresentation tydliggör också seminariedeltagandets betydelse för att utveckla bred kunskap
och förståelse. Under kursen ska doktoranderna delta i och dokumentera seminarier inom eller
utanför lärosätet.
Baserat på forskningstyngden, de internationella relationerna, kursutbudet och forskarutbildningens
struktur anser bedömargruppen att forskarutbildningen i pedagogik ger de forskarstuderande goda
möjligheter att tillägna sig breda kunskaper i och god förståelse för såväl pedagogik som vetenskaplig
metod.
Lärosätet framhåller det minskande antalet doktorander som en utmaning när det gäller att kunna
erbjuda kurser i samma takt som doktoranderna efterfrågar dem. Lärosätet försöker lösa detta genom
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att genomföra kurser med lågt deltagarantal och genom en utökad användning av egna professorer
(vilket enligt självvärderingen inte medför några extra kostnader för ämnet). Även om detta löser
problemet på kort sikt menar bedömargruppen att det finns en risk att det låga deltagarantalet kan
minska dynamiken i kursen, och därmed också minska utbytet av den. Det finns också en risk att en
alltför stor användning av de egna resurserna fråntar doktoranderna möjligheten att hämta inspiration
från andra miljöer.
De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i linje med motsvarande
forskarutbildningar i övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet
arbetar generellt för att doktoranderna ska kunna slutföra sina utbildningar inom den angivna tiden.
Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling
sker till relevanta intressenter.
Handledarkollegiet har en central roll i det systematiska uppföljnings- och kvalitetsarbetet, som främst
sker vid de regelbundna månatliga mötena. Den mer informella och kontinuerliga uppföljningen sker i
den fortlöpande handledningen. De tre fastställda seminarierna under avhandlingsarbetes gång är
den formaliserade delen av uppföljningen, som även följer, tränar och prövar de olika kunskaperna,
förmågorna och förhållningssättet. De individuella studieplanerna följs upp och uppdateras minst en
gång per år, och då kontrollerar man även om de planerade aktiviteterna har genomförts. Man
hanterar då också avvikelser från planen.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i
nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Enligt självvärderingen följer man huvudsakligen upp doktorandernas förmåga att planera forskning
via de individuella studieplanerna, där det ska framgå att den enskilda doktoranden bär
huvudansvaret för forskningsplanering och genomförande. Bedömargruppen noterar dock att inte alla
bifogade individuella studieplaner verkar användas på detta sätt. Dessutom gav intervjuerna till viss
del ett intryck av att de individuella studieplanerna ingår i en produktionskedja, där information ska
levereras till ett system. Enligt bedömargruppen riskerar denna instrumentella syn på de individuella
studieplanerna att minska deras formativa effekt.
De doktorander som skriver sammanläggningsavhandlingar får tillfälle att planera sin forskning bland
annat genom att författa artiklar och genom den referentgranskningsprocess som föregår publicering.
Doktorander som författar monografier tränas att planera sin forskning exempelvis genom att lämna in
kapitel till handledare eller läsare inför seminarier. Doktoranderna tränas också i att hålla tidsramar
genom lärosätets återkommande progressionsseminarier (högre seminarier).
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Deltagande i forskarutbildningskurser verkar vara lärosätets huvudsakliga verktyg för att utveckla och
säkerställa förmågan att bedriva forskning med adekvata metoder. Ett utvecklingsområde som
bedömargruppen ser är hur lärosätet kan organisera ett stort antal obligatoriska kurser för ett
minskande antal doktorander, så att doktoranderna har möjlighet att delta i kurserna. Om kurserna
inte ges tillräckligt ofta påverkas doktorandernas studietakt.
Doktorander som skriver sammanläggningsavhandlingar får också återkoppling på metodval och
metodtillämpning under den referentgranskningsprocess som föregår publicering.
Självvärderingen lyfter särskilt kurserna i block II som något som bidrar till att utveckla
doktorandernas metodiska färdigheter, eftersom de innehåller ett betydande moment med praktiska
övningar där metoderna används. Utöver detta erbjuder man en mängd universitetsövergripande
kurser. Många doktorander går också specialkurser på andra universitet, vilket lärosätet uppmuntrar.
Det anser bedömargruppen är en bra strategi, eftersom kursverksamheten med studerande från
andra miljöer kan vara stimulerande och bidra till att vidga horisonten.
Förmågan att muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat tränas i
den obligatoriska kursen forskningsdialog och forskningspresentation, där doktoranderna presenterar
och diskuterar egna texter i seminarieform. Under denna kurs ska doktoranderna aktivt delta i minst
15 forskningsseminarier, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur doktoranderna
förväntas delta i det akademiska samtalet. Inom ramen för kursen ska doktoranderna också planera,
genomföra och utvärdera en presentation i ett internationellt vetenskapligt sammanhang. Lärosätet
ger konkreta exempel på hur man i forskarskolan för utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik
har arbetat med att uppfylla målet om kommunikation med den internationella forskarvärlden. Målet
har varit att alla doktorander ska få sina ansökningar till den årliga ECER-konferensen (The European
Conference on Educational Research) accepterade, vilket har lyckats. Baserat på redogörelsen för
arbetsproceduren i forskarskolan är bedömargruppens uppfattning att doktoranderna får återkoppling
under sina förberedelser inför presentationerna.
Forum för diskussion kring forskningens samhällsrelevans är ämnets högre seminarium och
forskningsmiljöernas respektive seminarieverksamhet. Även kursen disputationskurs, där
doktoranderna kritiskt granskar och diskuterar avhandlingars bidrag till forskningsfältet och samhället i
övrigt, fungerar som ett sådant forum. Disputationskursen är dock valbar, vilket möjligen kan ses som
en svaghet. De flesta av doktoranderna får sina artiklar publicerade i högt ansedda internationella
tidskrifter, och de får i stor utsträckning sina presentationer accepterade vid internationella
konferenser.
Tillfälle att utveckla förmågan att stödja andras lärande sker främst genom institutionstjänstgöring, där
doktoranderna genom sin undervisning bidrar till såväl lärarutbildningens och skolans utveckling som
till studenters lärande. Enligt institutionens riktlinjer ska avhandlingen innehålla ett textavsnitt där
doktoranden redogör för forskningens samhällsrelevans. Lärosätet identifierar en rad
utvecklingsområden i relation till forskningskommunikation, där det i nuläget saknas specifika moment
som behandlar omsättning av forskning till populärvetenskap och forskningskommunikation till
intressenter utanför akademin. Bedömargruppen ser därför positivt på förslaget att inrätta en
fakultetsgemensam kurs som behandlar olika forskningskommunikationsstrategier.
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Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den uppföljning av ämnet som gjordes 2014 ledde till att man identifierade ett antal problem,
exempelvis huruvida alla examensmål faktiskt behandlades och examinerades under utbildningen.
Man identifierade även ett behov av att utveckla fördelningen av tid för kurser och avhandlingsarbete.
Uppföljningen resulterade bland annat i en revidering av den allmänna studieplanen, en minskad
omfattning av kursdelen och en ökad valfrihet i sammansättningen av valbara kurser. Exempelvis
utvecklades kursen forskningsdialog och forskningspresentation (5 högskolepoäng) för att stärka
målet att med auktoritet kunna presentera och diskutera forskning och forskningsresultat med
vetenskapssamhället och samhället i övrigt.
Handledarkollegiet har, som tidigare nämnts, en central roll i det systematiska uppföljnings- och
kvalitetsarbetet, som främst sker vid de regelbundna månatliga mötena. Den mer informella och
kontinuerliga uppföljningen sker i handledningen, medan de tre fastställda seminarierna under
avhandlingsarbetes gång är den formaliserade delen av uppföljningen. De individuella studieplanerna
följs upp och uppdateras minst en gång per år, och då kontrollerar man även om planerade aktiviteter
har blivit genomförda. Dessutom hanterar man då avvikelser från planen.
Bedömargruppen ser det som positivt att doktoranderna avslutar studierna inom den angivna tiden
och att många lyckas publicera sina artiklar för sammanläggningsavhandlingarna i högt rankade
internationella tidskrifter.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och
examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Doktorandernas självständighet utvecklas löpande under utbildningen genom att kraven successivt
ökar. På handledarmötena som hålls varje halvår diskuterar handledarna enskilda doktorander och
hur man som handledare kan främja självständighet.
Doktorandernas intellektuella självständighet prövas första gången i samband med att deras
avhandlingspromemorior seminariebehandlas. Därefter sker en löpande prövning vid olika seminarier.
Vid mittseminariet tilldelas doktoranderna en kvalificerad kommentator, ofta en forskningserfaren
lektor eller docent i ämnet. Vid slutseminariet förväntas fullgod intellektuell självständighet och en
extern kommentator utses. Vid sammanläggningsavhandlingar är rekommendationen att doktoranden
är ensam författare till minst en av artiklarna.
Förutom att doktoranderna själva bli granskade ska de också delta i granskning och bedömning av
andras arbeten, vilket självfallet också ökar självständigheten. Detta innebär att forskningsmiljöernas
seminarier för artikelgranskning är viktiga för att utveckla doktorandernas intellektuella
självständighet.
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När pedagogikämnets forskarutbildning reviderades år 2014 identifierade man forskningsetik som ett
svagt område. Det berodde bland annat på att universitetets gemensamma kurs inte var inriktad mot
pedagogik och att bara ett fåtal doktorander genomgick kursen. Detta ledde till att man arbetade om
den obligatoriska kursen pedagogik som vetenskap, och numera ingår 3 högskolepoäng
forskningsetik i den. Detta har säkerställt att alla doktorander får grundläggande kunskaper i etik samt
en särskild inblick i pedagogikens etiska problem. Även metodkurserna behandlar forskningsetiska
problem, och medvetenheten om etiska problem har ökat i hela miljön. Ett ökat fokus på etikaspekter
visar sig också vid seminariebehandlingar av texter, där doktoranderna obesvärat och medvetet tar
upp olika etiska aspekter. I kursen pedagogik som vetenskap ingår också delarna läroplansteori och
utbildningshistoria, vilket ger insikt i pedagogikforskningens utveckling i samhället.
Metodkurserna ger doktoranderna en fördjupad insikt i vetenskapliga möjligheter och begränsningar
genom att de matchar forskningsfrågor med metodval, vilket självklart också är centralt vid
textgranskningsseminarierna.
Lärosätet framhåller att de successivt ökande kraven på doktoranderna under studietiden gör att
doktoranderna utvecklar sin intellektuella självständighet. Bedömargruppen instämmer i detta, och
bedömer etikaspekterna i utbildningen som tillfredsställande. Dock kan vetenskapens möjligheter,
begränsningar och roll i samhället utvecklas ytterligare, bland annat genom att särskilt ta upp ämnena
i seminarier och genom att låta ämnena ingå i fakultetsgemensamma kurser.
Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning
omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Den grundliga genomgång av forskarutbildningen som gjordes år 2014 fokuserade, som tidigare
nämnts, på att stärka kopplingen mellan examensmål och utbildningens utformning, genomförande
och resultat. Under genomgången kontrollerade man att alla examensmål behandlades och
examinerades. Genomgången ledde till en revision av den allmänna studieplanen, varvid man
minskade kursdelen och andelen obligatoriska kurser efter önskemål från doktorandgruppen.
Dessutom säkerställde man ett ökat fokus på forskningsetik och redlighet samt på presentation av
forskningsresultat, både i utbildningen och i examinationen.
Handledarkollegiet har en central roll i det systematiska uppföljnings- och kvalitetsarbetet. I kollegiet
diskuteras kursutveckling baserat på erfarenheter, men det framgår inte av självvärderingen hur man
skapar systematik i erfarenhetsarbetet.
Ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument är enligt självvärderingen det så kallade riktlinjedokumentet.
Det togs fram i samarbete mellan doktorander och handledare och är resultatet av att flera separata
dokument fogades samman till ett gemensamt, vilket sägs ha ökat transparensen och tydligheten i
forskarutbildningen.
Den individuella studieplanen lyfts fram som ett centralt redskap för systematisk uppföljning av varje
enskild doktorand. Planerna kontrolleras formellt en gång per år och även löpande under
handledningen. Enligt bedömargruppen finns en poäng med att den individuella studieplanen i hög
grad upprättas i samarbete mellan doktorand och handledare, så att problem kan upptäckas och
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lösas tidigt i processen. Flera av de bifogade studieplanerna framstår dock som ofullständiga, och det
är därför oklart i vilken utsträckning planerna verkligen används aktivt och löpande. Själva
handledningen i sig kan givetvis också innebära en kontinuerlig uppföljning, i den mån som kvalitet
och processutveckling diskuteras vid dessa tillfällen.
Det finns en utarbetad process för att kvalitetsgranska doktorandernas individuella måluppfyllelse
som enligt bedömargruppen förefaller vara rimlig och effektiv. Granskningen omfattar tre tillfällen då
doktoranderna ska lägga fram sina arbeten vid det högre seminariet. Genom att det ställs särskilda
krav på innehållet i den skriftliga återkopplingen från slutseminariet är det möjligt att säkra en enhetlig
och likvärdig bedömningsprocedur. Den interna läsgrupp som är kopplad till slutseminariet
säkerställer att den skriftliga återkopplingen följs upp.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Enligt bedömargruppen säkerställer forskarutbildningen en löpande utveckling av doktorandernas
måluppfyllelse av examensmålen genom tre delar: handledning, de individuella studieplanerna och ett
sammanhängande system med kurser och seminarieaktiviteter med målinriktade krav och
möjligheter. Handledarkollegiets arbete är centralt. Kollegiet granskar kurser och reviderar dessa vid
behov, ansvarar för löpande kvalitetsgranskning och föreslår betygsnämnd. Prefekten har en
framskriven roll och återkopplar löpande till doktoranderna, samt kvalitetssäkrar och värderar de
individuella studieplanerna i förhållande till examensmålen. Bedömargruppen anser dock att det går
att utnyttja de individuella studieplanernas formativa möjligheter bättre. Eftersom flera av de bifogade
studieplanerna framstår som ofullständiga och att det därför är oklart i vilken utsträckning planerna
verkligen används aktivt och löpande anser bedömargruppen att det systematiska arbetet med de
individuella studieplanerna är ett utvecklingsområde.
Självvärderingen innehåller flera konkreta exempel på hur kursplanerna för flera olika kurser
säkerställer överensstämmelse mellan examensmål, kursmål, kursaktiviteter och examination.
Bedömargruppen vill lyfta utbildningens mentorssystem som ett gott exempel. Nya doktorander
tilldelas en mentor som kommit långt i sin utbildning. Mentorskapet syftar till att de nya doktoranderna
på ett informellt sätt ska komma in i doktorandgruppen så fort som möjligt genom introduktion till såväl
personer som rutiner och hur bedömning sker. Detta upplevs som mycket positivt av doktoranderna.
Perspektiv
Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.
Lärosätet anger i självvärderingen att forskarutbildningen syftar till att förbereda doktoranderna för en
fortsatt karriär som forskare och lärare inom akademin. Som stöd för detta nämns till exempel
forskningsmiljöerna och handledarkollegiet och deras betydelse för att även knyta internationella
kontakter. Handledarna har ett stort ansvar för doktorandernas karriärplanering, som även finns med
som en punkt i den individuella studieplanen. Doktoranderna får också möjlighet att delta vid ett
seminarium om forskningsansökningar och karriärplanering.
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Vidare får doktoranderna möjlighet till institutionstjänstgöring, och de erbjuds högskolepedagogisk
utbildning. Båda dessa aktiviteter tillsammans förbereder doktoranderna för fortsatt arbete som lärare
inom akademin. Även om flera doktorander är utbildade lärare, och därmed har erfarenhet av
undervisning i skolsammanhang, vidgar deltagandet i sådan tjänstgöring tillsammans med andra
erfarna lärare att vidga doktorandernas perspektiv. Det finns en ambition att möjliggöra en
internationell karriär, till exempel genom samarbeten med utländska lärosäten. De flesta doktorander
skriver dessutom på engelska, vilket självvärderingen ger exempel på.
Kopplingarna till arbetet utanför akademin (till exempel skola, kommuner och myndigheter) är inte lika
tydlig, även om handledarnas kontakter med myndigheter lyfts fram som betydelsefulla för att
förmedla sådana kontakter.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att en fortsatt karriär både inom och utom akademin är tydlig
under forskarutbildningen. Det är positivt att det är tydligt uttalat att handledarna har ett ansvar för
doktorandernas karriärplanering, och att det finns en särskild seminarieserie om arbetslivet efter
disputation som samtliga doktorander kan delta i. Det är dock inte tydligt om seminarierna tar upp en
karriär utanför akademin. Vid intervjutillfällena framkom att karriärplaneringen har brister. Exempelvis
saknas en kurs i forskningsansökningar och meritering. Ett annat område som skulle kunna utvecklas
är hur handledarna tar upp hur doktoranderna kan fortsätta använda sina forskningserfarenheter samt
fortsätta forska tillsammans med huvudmän som arbetar inom det verksamhetsområde som
doktoranden har disputerat i.
Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Ett arbete för systematisk uppföljning är påbörjat, och det finns planer för att kunna omsätta
uppföljningarnas resultat i åtgärder och för att återkoppla till relevanta intressenter.
Lärosätet saknar formaliserad alumnverksamhet. Alumners återkoppling kring forskarutbildningens
relevans och användbarhet i arbetslivet verkar mer eller mindre ske informellt genom att lärosätet har
kontakt med disputerade doktorander, varav flera fortsätter att ingå i ämnets forskningsmiljöer.
Lärosätet konstaterar att alla doktorander har fått anställning efter utbildningen, och många har fått
forskningsansökningar godkända. Av 53 alumner sedan år 2000 har 4 blivit professorer. Genom detta
anser lärosätet att utbildningen förbereder väl för en fortsatt karriär inom akademin.
Ett utvecklingsarbete för att systematiskt följa upp tidigare doktorander är på gång. Planen är att
intervjua doktoranderna först direkt efter examen, och sedan igen två år senare. Genom en sådan
systematisk uppföljning kan lärosätet få goda förbättringsförslag. Bedömargruppen anser att det
under dessa intervjuer även är värt att undersöka om och hur fortsatt forsknings- och
utvecklingssamverkan kan upprätthållas även med de som har lämnat akademin, till exempel genom
den samverkan som finns med skola, kommuner och myndigheter. Dessa kontakter bör kunna främja
en fortsatt karriär utanför akademin på ett tydligare sätt.
När det gäller systematiken i uppföljningen av alumner ser bedömargruppen svagheter, som dock
omhändertas i det påbörjade utvecklingsarbetet.
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Utbildningen bedöms ge en god förberedelse för en fortsatt karriär inom akademin. Den systematiska
uppföljningen av det inomakademiska verksamhetsfältet bedöms fungera tillfredsställande. Trots
goda nätverk, kontakter och samverkan med såväl skola som myndigheter är det dock otydligt
huruvida utbildningen förbereder för en karriär utanför akademin, och bedömargruppen anser att
detta är ett utvecklingsområde. Någon formaliserad och systematiserad uppföljning av alumner finns
inte men är på gång, vilket sannolikt kommer att ge både god kunskap om läget och
förbättringsmöjligheter.
Perspektiv
Doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med
att utveckla utbildningen och lärprocesser.
Självvärderingen ger en tydlig beskrivning av doktorandernas individuella och kollektiva inflytande.
Genom representation i handledarkollegiet får doktorandkollektivet möjlighet att föra fram synpunkter
och förslag på åtgärder som kan utveckla och förbättra forskarutbildningskurserna och
forskarutbildningen i sin helhet. Av självvärderingen framgår också att återkoppling till övriga
doktorandkollegier sker naturligt, eftersom doktorandkollegiets möten är planerade i anslutning till
handledarkollegiet. Också doktoranderna inom ämnets forskarskolor har inflytande över
forskarutbildningen. Till exempel har doktorander påverkat seminariernas utformning och frekvens,
och en doktorand har blivit utsedd till koordinator med ansvar att planera seminarier och anordna
skrivinternat utifrån doktorandkollegiets önskemål och behov. Av självutvärderingen framgår också att
de enskilda doktoranderna har stort inflytande och beslutanderätt exempelvis när det gäller hur
avhandlingsprojektet ska formuleras, avhandlingsarbetets huvudsakliga frågeställning och form, val
av forskarutbildningskurser och deltagande i forskningskonferenser. Mot bakgrund av detta bedöms
doktoranderna i tillräcklig utsträckning delta i beslutsprocesser och beredning av frågor som rör
forskarutbildningen.
Vad gäller den fysiska arbetsmiljön finns stödfunktioner i form av till exempel fysioterapeuter. Som ett
gott exempel på arbete med psykosocial hälsa vill bedömargruppen lyfta fram det faktum att alla
nyantagna doktorander tilldelas en mentor. Det framgår av självvärderingen och intervjuerna att
mentorn hjälper nyantagna doktorander att komma in i doktorandgruppen och ger praktiskt stöd bland
annat genom att ge inblick i institutionens liv och formella regelverk.
En annan viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön är handledningen. Av
bedömningsunderlaget att döma sker handledning regelbundet men med varierad frekvens, och
handledningen kompletteras med informella möten och e-postkonversationer. Det finns inga
indikationer på brister i handledningen. Lärosätet har också fastställda regler och rutiner för
handledarbyte, och av självvärderingen framgår att handläggning av problem i
handledningsprocessen ska ske skyndsamt. Man arbetar även för att avdramatisera handledarbyte,
bland annat genom att tidigt signalera till doktoranderna att handledarbyte kan behövas för att
avhandlingsarbetet ska utvecklas i önskvärd riktning. Vidare framgår att handledningen utvärderas
varje år via den individuella studieplanen, där doktorander och handledare får tillfälle att diskutera och
komma tillrätta med eventuella handledningsproblem. Eftersom maktmekanismer och strukturer
möjligen kan försvåra för doktoranden att kritisera handledningsprocessen kan det vara rimligt att
involvera en tredje, neutral part i diskussionen. I övrigt noterar bedömargruppen att doktoranderna
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kan få centralt stöd genom Campushälsan, dit de kan vända sig med frågor om exempelvis
psykosocial hälsa.
Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i
åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Uppföljningen sker främst genom de individuella studieplanerna, som innehåller uppgifter om
handledning och om vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska bedrivas effektivt. Vidare
framgår det i självvärderingen att enhetschefen ansvarar för att följa upp doktorandernas
psykosociala arbetsmiljö och diskutera eventuella behov av insatser tillsammans med
handledarkollegiet. Beskrivningen av denna arbetsprocess är dock ganska vag, och en möjlig farhåga
i sammanhanget är att eventuella problem med den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas först
när de är påtagliga och uppenbara. Självvärderingen visar också att man tar till vara resultat från
verktyg såsom medarbetarundersökningar, och att resultaten leder till åtgärder för att bland annat
främja den psykosociala arbetsmiljön och stärka handledningsprocessen.
Bedömargruppen ser, som tidigare nämnts, ett utvecklingsområde vad gäller systematisk insamling,
sammanställning och redovisning av alumners synpunkter på forskarutbildningen.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv
Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och
genomförande.
Den pedagogiska forskarhandledarutbildningen har under en längre tid innehållit ett starkt
genusperspektiv, och eftersom merparten av handledarna har genomgått utbildningen kan
handledarna anses besitta kunskaper om jämställdhetsfrågor inom forskarutbildning. När det gäller
forskarutbildningsämnet pedagogik har man nyligen identifierat en del jämställdhetsproblem,
exempelvis att kvinnor dominerar bland långtidssjukskrivna. Man har också väckt frågan om huruvida
könstillhörighet har någon betydelse vid tilldelning av ekonomiska medel för till exempel
konferensdeltagande. Lärosätet menar att statistik kan vara ett verktyg för att identifiera och
synliggöra problem, och ett arbete har påbörjats för att lösa problemen. Arbetet innebär bland annat
att man ska ta hänsyn till jämställdhetsfrågor vid antagningsprocessen, i handledargruppen och i
samband med ekonomiska bidrag till doktorander. Några konkreta exempel på åtgärder eller
statistikuppgifter ges dock inte.
Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande
främjar jämställdhet.
När det gäller uppföljning anger lärosätet att statistik kan användas i det löpande
jämställdhetsarbetet, och att lärosätet avser att årligen följa upp tilldelningen av ekonomiska medel till
doktoranderna. Några mer konkreta exempel på hur de identifierade jämställdhetsproblemen ska
lösas ges inte. Den könsmässiga obalansen på docent- och professorsnivå nämns som ett exempel
på behov av långsiktiga insatser, men inte heller här ges några konkreta exempel.
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Ett jämställdhetsperspektiv bedöms vara integrerat i utbildningens utformning och genomförande,
men det följs inte upp. Därmed omsätts inte heller resultaten i åtgärder för kvalitetsutveckling när det
behövs. En medvetenhet om jämställdhetsperspektivet och behovet av uppföljning och åtgärder finns,
liksom planer på uppföljning och åtgärder.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Handledarnas vetenskapliga kompetens följs upp via årsberättelser och universitetsövergripande
utvärderingar. Handledarnas och handledningens kvalitet säkerställs via individuella studieplaner som
följs upp och granskas av ämnesansvarig professor, som vidtar åtgärder vid behov.
Forskarutbildningsmiljön följs främst upp genom handledarkollegiets månatliga möten.
Handledarfrågor, problematik kring handledning, forsknings- och forskarutbildningsfrågor diskuteras
dels vid dessa möten och dels vid terminsvisa utökade handledarkollegier.
För att följa upp måluppfyllelse har handledarkollegiet en central roll. Handledarkollegiet möts en
gång i månaden. De individuella studieplanerna följs upp och uppdateras minst en gång per år, och
då kontrollerar man också om planerade aktiviteter faktiskt har genomförts. Dessutom hanterar man
då avvikelser från planen.
Handledarkollegiet utvärderar forskarutbildningen systematiskt för att identifiera brister. Kurserna
revideras och utvecklas utifrån de synpunkter som doktoranderna inkommer med vid utvärderingarna.
När det gäller användningen av de individuella studieplanerna ser bedömargruppen
utvecklingsmöjligheter. De individuella studieplanerna framhävs på flera områden som ett centralt
redskap för uppföljning och kvalitetssäkring av doktorandutbildningen. Främst sker detta genom att de
betraktas som ett redskap för dialog mellan doktorand och handledare, samt mellan doktorand och
institution. Det är därför viktigt att analysera planerna närmare, för att fastställa om de rent faktiskt
uppfyller denna funktion. Flera av de bifogade studieplanerna framstår som ofullständiga, och det är
därför oklart i vilken utsträckning planerna verkligen används aktivt och löpande. Bedömargruppen
föreslår att forskarskolan granskar hur de individuella studieplanerna fungerar.
Även inom arbetslivsperspektivet finns utvecklingsmöjligheter vad gäller en mer systematisk
uppföljning av alumner och kopplingen till en karriär utanför akademin. Uppföljningen av doktoranders
perspektiv sker främst genom de individuella studieplanerna, som innehåller uppgifter om
handledning och om vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska bedrivas effektivt. Av
självvärderingen framgår också att resultat från verktyg såsom medarbetarundersökningar tas till vara
och leder till åtgärder för att bland annat främja den psykosociala arbetsmiljön och stärka
handledningsprocessen.
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Ett jämställdhetsperspektiv bedöms vara integrerat i utbildningens utformning och genomförande,
men det följs inte upp. Därmed omsätter man inte heller resultaten av uppföljningen i några åtgärder
för kvalitetsutveckling när det behövs. En medvetenhet om jämställdhetsperspektivet och behovet av
uppföljning och åtgärder finns, liksom planer på uppföljning och åtgärder.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta att handledarkollegiet har en central roll i det
systematiska uppföljnings- och kvalitetsarbetet.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik kopplar till två forskningsmiljöer: utbildning och demokrati samt
"Studies of Meaning-making in Educational Discourses" (SMED). Dessa utgör väletablerade och
välfungerande ramar för doktorandernas utbildning. Avgränsningen av ämnet är välmotiverad och
antalet handledare och deras kompetens motsvarar behoven i utbildningen. Uppmärksamhet bör
dock fästas vid att samtliga handledare inte genomgår pedagogisk forskarhandledarutbildning i
dagsläget.
Miljön består av aktiva och väletablerade forskare som representerar en bredd inom ämnet.
Dessutom finns en bra struktur för kompetensutveckling för handledare, såväl inom ämnet som med
avseende på handledning. Doktoranderna har goda möjligheter att delta i forskningsmiljön genom
medverkan i såväl nationella som internationella aktiviteter. Detta ger doktoranderna både incitament
och stöd att bygga upp professionella nätverk under studierna.
Bedömningen är att forskarutbildningen vid Örebro universitet ger doktoranderna goda möjligheter att
nå måluppfyllelse i de tre kunskapsformerna. Bedömningen grundar sig på forskningens omfattning
och inriktning, de internationella relationerna, kursutbudet och forskarutbildningens struktur.
När det gäller arbetslivsperspektivet är det inomakademiska perspektivet mer utvecklat än andra
karriärvägar. Det är även inom akademin som en tydlig uppföljning av karriärer finns, även om
uppföljningen främst är informell. Systematiken i uppföljningen behöver stärkas, och lärosätet
behöver tydliggöra karriärmöjligheter utanför akademin. Ett sådant arbete är påbörjat.
Vad gäller doktorandperspektivet beskriver självvärderingen tydligt doktorandernas individuella och
kollektiva inflytande och möjlighet att föra fram synpunkter och förslag på åtgärder för att utveckla och
förbättra forskarutbildningskurser och forskarutbildningen i sin helhet. Utvecklingsområden finns även
inom jämställdhetsperspektivet. Lärosätet har nyligen identifierat ett antal jämställdhetsproblem inom
forskarutbildningen, och har planer för hur dessa ska kunna lösas.
Det sker en systematisk kvalitetsuppföljning genom utvecklade processer. Exempel på detta är
kvalitetsgranskningen av doktorandernas individuella måluppfyllelse.
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Bedömargruppen och anmälda jäv

* Från och med den 16 november 2017
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Linnéuniversitetet

Linköpings universitet

Lunds universitet
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Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs
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Maria Brännström, Vetenskap i skolan
Bodil Båvner, Sveriges kommuner och landsting
Katarina Cederlund, Högskolan Väst
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Professor Jens Dolin, Köpenhamns universitet
Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet
Professor Magne Espeland, Høgskulen på Vestlandet
Andreas Fröberg, Göteborgs Universitet
Professor Mona Holmqvist, Malmö Universitet
Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
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Bilaga 3
Redovisning av underlag från respektive lärosäte 1
Göteborgs universitet
Forskarutbildningsämne

Självvärdering

Allmän
studieplan

Individuella
studieplaner

Intervju
lärosäte

Intervju
doktorander

Musikpedagogik licentiat- och

Ja

Ja

1

Ja

Ja

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

13

Ja

Ja

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

14

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

2

Ja

Ja

doktorsexamen
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Högskolan Väst
Forskarutbildningsämne
Pedagogik med

Ja

inriktning mot
arbetsintegrerat
lärande - licentiatoch doktorsexamen

Linköpings universitet
Forskarutbildnings-

Självvärdering

ämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Linnéuniversitetet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Luleå tekniska universitet
Forskarutbildnings-

Självvärdering

ämne
Musikpedagogik -

Ja

licentiat- och
doktorsexamen

1
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I de fall antalet doktorander är 16 eller färre, väljs samtliga doktoranders individuella studieplaner. I
de fall där antalet doktorander är fler än 16, görs ett slumpmässigt urval och 16 individuella
studieplaner väljs ut.
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Ja

Ja

4

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

10

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

13

Ja

Ja

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Ja

Ja

Ja

Ja

1

Ja

Nej

doktorsexamen

Lunds universitet
Forskarutbildningsämne
Musikpedagogik licentiat- och
doktorsexamen
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Malmö universitet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Mittuniversitetet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Forskarutbildnings-

Självvärdering

ämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen
Pedagogik med
inriktning mot
didaktik - licentiatoch doktorsexamen
Pedagogik med
inriktning mot
specialpedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Stockholms universitet
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Forskarutbildningsämne

Självvärdering

Allmän
studieplan

Individuella
studieplaner

Intervju
lärosäte

Intervju
doktorander

Barn- och
ungdomsvetenskap -

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

12

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

Ja

15

Ja

Ja

Självvärdering

Allmän

Individuella

Intervju

Intervju

studieplan

studieplaner

lärosäte

doktorander

Ja

16

Ja

Ja

licentiat- och
doktorsexamen
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen
Specialpedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Umeå universitet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Uppsala universitet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och
doktorsexamen

Örebro universitet
Forskarutbildningsämne
Pedagogik licentiat- och

Ja
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Redovisning av övriga underlag
Utöver de underlag som lärosätena har skickat in har UKÄ tagit fram nyckeltal över
genomströmningen i form av netto- och bruttostudietid för doktorandexaminerade för
forskningsämnet pedagogik, år 2011-2016.
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Bilaga 4
Lärosätenas svar på delning av preliminära yttranden
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Rektorer vid berörda lärosäten

Handläggare

Carin Dänsel
08-563 085 26
carin.dansel@uka.se

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom pedagogik
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för
utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik.
Göteborgs universitet
Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Högskolan Väst
Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande - licentiat- och doktorsexamen,
hög kvalitet
Linköpings universitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Linnéuniversitetet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Luleå tekniska universitet
Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet
Lunds universitet
Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet
Malmö universitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Pedagogik med inriktning mot didaktik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen,
ifrågasatt kvalitet
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
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Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Umeå universitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Uppsala universitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Örebro universitet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning på forskarnivå. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet
uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. För de utbildningar
som fått omdömet ifrågasatt kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att
utfärda dessa examina. Dessa lärosäten (Luleå tekniska universitet/Musikpedagogik licentiat- och doktorsexamen, Luleå tekniska universitet/Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen, Lunds universitet/Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, Stiftelsen
Högskolan i Jönköping/Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och
doktorsexamen) ska senast 19 juni 2019 inkomma med en redogörelse för de åtgärder
som vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att
lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. När det gäller enskild
utbildningsanordnare kommer UKÄ att ta ställning till om det finns anledning att föreslå
regeringen att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom pedagogik. I
de fall lärosätet ger både licentiat- och doktorsexamen i pedagogik har dessa utvärderats
som en enhet. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger inom ramen för det
nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för
kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport
2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av
utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och
jävsförhållanden framgår av bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en
bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån
nedanstående aspektområden och perspektiv (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1).
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Aspektområden:
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling
Perspektiv:
- doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive
utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har
tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där det bedömts vara relevant har ändringar
gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det
samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet och att UKÄ efter uppföljning kommer att
ta ställning till om tillstånd att utfärda dessa examina bör dras in. (För närmare
information, se Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå,
Universitetskanslersämbetet 2016).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning
av utredaren Carin Dänsel i närvaro av biträdande avdelningschefen Lisa Jämtsved
Lundmark och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Anders Söderholm
Carin Dänsel

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Göteborgs universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Göteborgs universitet

Musikpedagogik licentiat- och

A-2016-104062

Hög kvalitet

doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är hög.
Forskarutbildningen i musikpedagogik vid Göteborgs universitet verkar vara välorganiserad. Ämnet
är väl beskrivet och profilerar sig så att det ligger nära det konstnärliga och utövande området.
Lärosätets avgränsning av forskarutbildningsämnet kan beskrivas som ett bra exempel för att skapa
närhet mellan pedagogiska aspekter samt konst- och musikrelaterade aspekter, men ett sådant
tillvägagångssätt kräver att det musikpedagogiska området framstår med tillräcklig styrka.
Forskningsämnet har dock stora problem med rekrytering. Om utbildningen ska kunna behålla sitt
goda rykte och uppnå ett tillräckligt stort antal doktorander måste man vidta åtgärder för att öka
antalet handledare med musikpedagogik som specialitet. Såsom bemanningen och rekryteringen
ser ut nu, måste detta betecknas som ett mycket viktigt utvecklingsområde som vid tidpunkten för
beskrivningen i självvärderingen gränsade till en brist.
För aspekten personal bedöms antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens
vara tillfredsställande och stå i proportion till antalet doktorander och till utbildningens innehåll och
genomförande. Bedömargruppen ser dock personalaspekten som en mycket sårbar del av
utbildningen om målet är att kunna stödja en större doktorandgrupp. Bemanningen måste därför
anses utgöra en svaghet och ett viktigt utvecklingsområde för institutionen. Ett bra exempel på hur
man bemöter denna situation är institutionens aktiva medverkan i och användning av det nordiska
nätverket för musikpedagogisk forskning och samarbetet med Lunds universitet. Bedömargruppen
ser också positivt på den information som kom fram vid intervjuerna om de konkreta planer som
finns för att hantera dessa utmaningar.
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara
tillfredsställande. Bedömargruppen ser en styrka i den genomgående integreringen av de olika
kunskapsformerna i kursportföljen, och de uppgifter som är kopplade till olika utbildningsmoment
här. Det är också en styrka att man synliggör de olika examensmålen och deras koppling till den
enskilda doktorandens individuella studieplan. Till exempel berörs frågor kopplade till olika etiska
aspekter i ett flertal kurser. Det finns dock utvecklingsbehov när det gäller att ge en mer preciserad
beskrivning av hur doktoranden kan uppnå måluppfyllelse inom de olika kunskapsformerna. Den
konstnärliga fakulteten förefaller ha en tydlig och mycket processorienterad utformning av sina
forskarutbildningar. Forskarutbildningen i musikpedagogik verkar ha nytta av denna orientering,
vilket bidrar till att resultaten bedöms som tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv. Den
förberedelse för en fortsatt karriär som äger rum under utbildningen är i stort sett inriktad på en
fortsatt karriär inom det akademiska området, och det framstår som om utbildningen över tid i första
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hand utbildar för lärarutbildning. Bedömargruppen vill peka på att lärosätet antingen bör ta
konsekvenserna av en sådan specialiserad inriktning, eller fundera på om perspektivet behöver
breddas och att det därmed är ett viktigt område för utveckling. Man beskriver tydligt en bred och
tvärvetenskaplig ansats, men kontakterna utanför det akademiska området är inte tydliga.
Slutsatsen är dock ändå att programmet på många sätt verkar säkerställa en beredskap för ett
föränderligt arbetsliv genom de åtgärder som är integrerade i olika delar av studierna.
Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande. Det är dock svårt att utläsa
om detta gäller alla delar av studiesituationen, till exempel psykosociala aspekter såsom stress,
eftersom beskrivningen endast fokuserar på den fysiska arbetsmiljön. Med ett större underlag med
fler doktorander hade en systematik möjligen varit lättare att urskilja, men nu vilar beskrivningen på
lärosätets allmänna arbete vilket gör det svårt att uttyda hur detta omsätts i forskarutbildningen i
musikpedagogik. Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta är att doktorander deltar i
antagningsärenden. Ett annat gott exempel är att doktorander bjuds in att organisera en årlig
konferens. Eftersom doktoranderna är så få kan det formella inflytandet bli begränsat. Detta uppges
i självvärderingen som ett utvecklingsområde, vilket bedömargruppen håller med om.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande. Det finns centrala riktlinjer,
till exempel för rekrytering och i självvärderingen redogör lärosätet för hur man arbetar med
frågorna på institutionsnivå. Det framkommer att perspektivet är integrerat såväl i val av
kurslitteratur som i val av tema för seminarier och konferenser. I övrigt visar inte underlaget på hur
man inom denna forskarutbildning arbetar med uppföljning och återkoppling av
jämställdhetsperspektivet. Med tanke på forskarutbildningsmiljöns begränsade storlek kan det
strategiska arbetet med jämställdhet och kvalitet vara svårbedömt. Bedömargruppen noterar
baserat på intervjuerna att ansvariga reflekterar över jämställdhetsfrågan och anser den vara ett
angeläget område.
Vid Göteborgs universitet finns ett system för uppföljning, åtgärder och återkoppling för att
säkerställa kvalitet. Forskarutbildningen i musikpedagogik följs upp i enlighet med detta system.
Utvecklingen av de individuella studieplanerna, som har en tydlig koppling till måluppfyllelse, bidrar
till att systemet ser ut att fungera väl. Självvärderingen tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut, och
ger exempel på utvecklingsinsatser som resultat av uppföljning.
Göteborgs universitet

Pedagogik - licentiat- och

A-2016-10-

doktorsexamen

4065

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet har en nära anknytning till de
väletablerade forskningsmiljöerna, med många externt finansierade projekt som täcker viktiga delar
av den pedagogiska forskningen. Den bemannas dessutom av forskare som har stor tyngd inom
ämnet och gedigen handledarkompetens. Självvärderingen och intervjuerna ger intryck av en
organisation som fungerar bra, både ämnesmässigt och handledarmässigt, och som ger de
forskarstuderande goda möjligheter till en utbildning på hög internationell nivå. Den omfattande
miljön, med flera institutioner med forskarutbildningsämnet pedagogik och andra närliggande
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ämnen, har sina fördelar i fråga om att erbjuda bredd och djup. Organisationen innebär dock även
utmaningar i form av behov av extra samordnande organ och arbete för likvärdiga förutsättningar
för doktoranderna.
Måluppfyllelsen för de olika kunskapsformerna säkerställs genom en välstrukturerad utbildning med
obligatoriska kurser, som i sin målbeskrivning ser ut att ge en robust grund för de specialiserade
doktorandstudierna. De individuella studieplanerna används aktivt i arbetet med doktorandernas
progression och måluppfyllelse, och övergången till elektroniska individuella studieplaner har
bidragit till att planerna används mer aktivt. Doktorandernas synpunkter beaktas i kursutvecklingen.
Lärosätet erbjuder karriärvägledning som omfattar arbete såväl inom som utom akademin, och
självvärderingen ger flera exempel på detta. Karriärrådgivningen sker bland annat i samband med
de årliga uppföljningarna av den individuella studieplanen och de terminsvisa
planeringsseminarierna, samt vid introduktionskursen som ger information om högskolan som
arbetsplats. Det finns även särskilda seminarier som behandlar karriären efter examen.
Bedömargruppen anser att det finns en potential att utveckla arbetslivsperspektivet, till exempel via
ökade externa kontakter.
Doktoranderna är representerade i såväl formella organ som i olika kollegiala grupperingar, och
involveras på så sätt aktivt i utvecklingen av utbildningen. Arbetsmiljöfrågor, särskilt psykosociala
aspekter, står på agendan och det bedrivs ett arbete för att motverka ohälsosam stress och skapa
en inkluderande akademisk kultur. En utmaning finns i att i ännu större omfattning inkludera
samverkansdoktorander i den vardagliga miljön och att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga
doktorander inom forskarutbildningen i pedagogik.
Fakulteten redovisar planerade åtgärder för att minska risken att kön och etnicitet påverkar utfallet
av antagningsprocessen. I självvärderingen redogörs också för hur jämställdhetsperspektivet
kommer in i olika delar av utbildningens planering och genomförande. Sammantaget framstår det
som om jämställdshetsperspektivet beaktas, men den önskade integreringen är inte lika tydlig för
alla grupper.
I självvärderingen redogörs för ett system med strukturer och processer som sammantaget ska
säkra att de olika delarna av forskarutbildningen i pedagogik systematiskt följs upp och utvecklas.
Systemet är väl beskrivet och bör ge förutsättningar för ett väl fungerande kvalitetsarbete. Den
individuella studieplanen används nu mer aktivt bland annat för att den blivit lättillgängligare i
elektronisk form, för att det nu finns en tydligare koppling till examensmålen och för att man har
integrerat möjligheten att följa upp handledning och karriärrådgivning. Den oberoende examinatorns
roll i uppföljningen bidrar till att hålla samman utbildningen och till att det sker en återkoppling till
olika instanser inom utbildningen. I självvärderingen beskrivs olika processer och redskap som vid
genomförandet ska säkerställa uppföljning, åtgärder och återkoppling.
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Högskolan Väst
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan Väst

Pedagogik med inriktning
mot arbetsintegrerat

A-2016-104076

Hög kvalitet

lärande - licentiat- och
doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Av den allmänna studieplanen och självvärderingen framstår forskarutbildningsämnet pedagogik
med inriktning mot arbetsintegrerat lärande som väl avgränsat med avseende på bredd och djup.
Detta gäller också kopplingen till beprövad erfarenhet, som stärks genom omfattande samverkan i
avhandlingsstudierna. Även förankringen till vetenskaplig forskning framstår som stabil, framför allt
sett till de seniora forskarnas deltagande i väletablerade vetenskapliga fält nationellt och
internationellt.
Den sammanvägda bedömningen är vidare att antalet handledare och lärare och deras
sammantagna kompetens står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Samtliga
handledare har genomgått handledarutbildning, och handledare och lärare har möjlighet att följa
olika forskningsströmningar och att vidareutveckla sin kompetens inom det egna ämnesområdet.
Möjligen är internfinansieringen av forskning för docenter och professorer något
underdimensionerad, vilket bedömargruppen ser som ett viktigt utvecklingsområde. Det finns även
utvecklingsmöjligheter vad gäller att säkerställa att de seniora forskarna får mer forskningstid än de
20 procent som garanteras idag. Vidare ser bedömargruppen att det är viktigt att följa upp
handledarnas tjänstgöringsgrad. Av intervjuerna framkom att denna situation har förändrats positivt
sedan tidpunkten för självvärderingen. Ett gott exempel är den extra tid professorerna har för att för
att bidra till andras kompetensutveckling.
Lärosätet visar på medvetenhet vad gäller komplexiteten i att genomföra forskarstudier i nära
samverkan med externa finansiärer, bland annat genom att motverka svårförenliga förväntningar
från uppdragsgivare och utbildning. Handledare och projektledare tydliggör de krav som
forskarutbildningen ställer på doktoranderna redan under de första kontakterna med
samverkanspartnern. Trots vissa utvecklingsområden är bedömningen att det kvalitetsdrivande
arbetet i forskningsmiljön drivs aktivt och tycks fungera väl, mycket tack vare de korta beslutsvägar
som präglar en relativt liten organisation.
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer måluppfyllelsen i relation till
de olika kunskapsformerna. Det omfattande kursutbudet är ett viktigt inslag för att säkerställa
måluppfyllelsen, speciellt för aspekten kunskap och förståelse. Det finns en vedertagen struktur för
tilldelning av handledare och för processeminarier och kurser, och den bedöms sammantaget ge
tillräckliga förutsättningar för att doktoranderna ska kunna utveckla förmågan att planera och
metodiskt genomföra forskningsarbeten inom givna tidsramar. Vetenskaplig redlighet diskuteras
och tränas i kurser, och säkerställs av undervisande lärare som har insyn i respektive
avhandlingsarbete.
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Utbildningen förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv genom samverkan med
samhället. Forskarutbildningsämnet utgår från samverkan med det omgivande samhället, och
bedömargruppen anser att det finns en kontinuerlig kontakt med arbetslivet som förbereder
doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv.
Utifrån den organisatoriska beskrivningen i självvärderingen bedöms doktoranderna ha inflytande i
form av representation i olika sammanhang, men också i reell mening. Nyantagna doktorander
tilldelas en mentor som stöd för att komma in i institutionens verksamhet. Doktoranderna får
ekonomiskt stöd för att genomföra konferensresor och därigenom knyta nationella och
internationella kontakter. Självvärderingen betonar att doktorandprojekten utformas som individuella
projekt, ofta i samverkan med en extern uppdragsgivare. Det framgår att ungefär hälften av
doktoranderna är hemmahörande på annan ort, men att doktorandernas närvaro på arbetsplatsen
trots detta är god. Det framgår av bedömningsunderlaget och intervjuerna att doktoranderna tidigt
informeras om rätten att byta handledare, och att det finns en tydlig struktur och process för detta.
Självvärderingen problematiserar frågor om jämställdhet i högskolesystemet generellt. Till exempel
diskuteras arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i en kvinnodominerad miljö, liksom
att positiv särbehandling vid antagning av doktorander inte är möjlig. Trots utmaningarna
eftersträvar högskolan en hög medvetenhet, och man integrerar genusperspektivet i kurserna när
det är relevant. Av självvärderingen framgår att handledare och lärare verkar få förutsättningar för
att upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens inom det egna ämnesområdet, och systematisk
uppföljning sker via långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. Det finns också
kvalitetssäkringssystem som exempelvis upprättar åtgärdsplaner om en doktorand riskerar att inte
nå målen.
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Linköpings universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Linköpings universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104066

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet beskrivs som mångvetenskapligt där skilda teoretiska perspektiv och
metoder förekommer i den forskningsmiljö som forskarutbildningen ingår i. Forskarna i
forskarutbildningsmiljön är produktiva och bedriver forskning med ett starkt fokus på skolforskning
med olika inriktningar såsom sociala relationer, klassrumsforskning och ämnesdidaktisk forskning.
Handledarkompetensen och tillgången till handledare är god. Lärare och handledare från både den
egna avdelningen och andra medverkar i forskarutbildningskurserna, vilket gör att doktoranderna
får tillgång till olika kompetenser och får möta olika perspektiv. Forskarutbildningsmiljön bedöms
hålla hög kvalitet och följs systematiskt upp genom granskningar på olika nivåer. Ansvaret för
åtgärder vilar främst på forskningsledaren.
Sammantaget bedöms forskarutbildningen genom sin utformning tillgodose att doktoranderna får
goda förutsättningar att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs. Det finns
en stark koppling mellan aspekterna och utbildningens moment. Det innebär att det är i kurserna
doktoranderna utvecklar kunskap och förståelse, medan färdighet och förmåga utvecklas genom
handledning och avhandlingsarbete. Värderingsförmåga och förhållningssätt utvecklas genom den
mer externa verksamheten som seminarier och konferenser samt det egna forskningsprojektet.
De obligatoriska kursernas omfattning och upplägg tillgodoser bredd på ett bra sätt. För att utveckla
djup kunskap erbjuds flera valbara kurser både inom institutionen och vid lärosätet som helhet.
Arbetet med systematisk uppföljning av både utbildningen och doktorandernas progression bedöms
fungera bra. En styrka i sammanhanget är att lärandemålen är tydliggjorda genom fastställda
kursplaner för kurserna, och att planerade och genomförda aktiviteter kopplas tydligt till
examensmålen i den individuella studieplanen. Det finns även utarbetade rutiner för
kursutvärderingar och doktorandundersökningar. Det finns en tydlig struktur i hur man följer
doktorandernas progression i handledningen, vid avhandlingsseminarierna och i arbetet med den
individuella studieplanen. Man har också en struktur för att fånga upp eventuella avvikelser.
Utbildningen ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär inom akademin. En anledning till det är
att flertalet handledare är en del av lokala, nationella och internationella akademiska nätverk. Även
externa kontakter med kommuner och skolor möjliggör utbyte av erfarenheter. En del av
handledarna är involverade i olika forsknings- och samverkansprojekt som i sig gör det möjligt att
följa samhällsutvecklingen på ett nära sätt. Samverkan med arbetslivet utanför akademin sker även
i enskilda forskningsprojekt, genom möten med representanter för arbetslivet som är öppna för alla
doktorander och genom den anställningsform som kallas avtalsdoktorand.
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Självvärderingen visar att utbildningen aktivt verkar för att doktoranderna ska delta i att utveckla
utbildningen. Det sker på individuell nivå i utformandet av den egna utbildningen och på
övergripande nivå genom formell representation i utskott och nämnder. Dessutom finns det rutiner
för kursutvärderingar, medarbetarundersökningar och doktorandundersökningar. Det finns möjlighet
till val även inom de obligatoriska kurspoängen, och det är möjligt att tillgodoräkna sig kurser från
andra lärosäten. Detta innebär att det finns goda möjligheter för doktoranderna att påverka och
utforma sin egen utbildning. Utformningen av den individuella studieplanen, med övergripande
planering redan från start och en tydlig koppling mellan aktiviteter och examensmål, kan också
bidra till samtal där fortlöpande planering och val vad gäller utbildningens upplägg och innehåll
kopplas till doktorandernas utveckling och behov i olika faser.
Det finns en struktur för att bevaka att ett jämställdhetsperspektiv och lika villkor beaktas, vilket är
en utmärkt grund för att se till att utbildningen genomsyras av jämställdhetsperspektiv. Styrelsen för
utbildningsvetenskap har utsett en genuslektor som har till uppdrag att säkerställa ett genus- och
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Det finns även ett forum för genusvetenskap, en
strategigrupp för lika villkor, riktlinjer för likabehandling avseende lön samt särskilda karriärsamtal
för att säkerställa allas möjligheter till akademisk karriär. Vidare nämns att jämställdhetsperspektivet
ska genomsyra kurser så att kurslitteratur och innehåll representeras av både kvinnor och män.
Personer av olika kön ska vara representerade i all verksamhet, och doktoranderna bör ha en
kvinna och en man som handledare.
Det finns utarbetade rutiner och organisatoriska strukturer för hur doktorandernas arbete ska följas
upp, hur kurser och andra aktiviteter ska revideras och på vilket sätt återkoppling ska ske till de
aktörer som finns inom akademin. Sammantaget bedöms kvalitets-, gransknings- och
utvecklingsarbetet utföras på ett bra sätt med systematisk uppföljning. Självvärderingen ger ett
flertal exempel på hur identifierade utvecklingsområden har blivit föremål för förändringsarbete och
åtgärder på olika nivåer. Goda exempel på kvalitetsarbete är återkommande medarbetar- och
doktorandundersökningar, upprättande av handlingsplaner och involvering av forskarstuderande i
arbetet. Ytterligare ett gott exempel är att man återkommande och fördjupat granskar och följer
olika fokusområden i den individuella studieplanen.
När det gäller uppföljningen av arbetslivsperspektivet sker det enligt självvärderingen inom ramen
för det systematiska kvalitetsarbetet, där kursvärderingar och arbetet med de individuella
studieplanerna är viktiga inslag. Bedömargruppen anser dock att det är oklart på vilket sätt
erfarenheter efterfrågas, utvärderas och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla
arbetslivsperspektivet i utbildningen. I självvärderingen skriver lärosätet att det finns ett
utvecklingsbehov när det gäller att ta vara på erfarenheter från alumner som valt att lämna lärosätet
för arbete vid annat lärosäte, eller som valt att gå till arbetsgivare utanför akademin.
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Linnéuniversitetet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104067

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Linnéuniversitet är en relativt stor utbildning med två campus,
ett i Växjö och ett i Kalmar. Forskarutbildningen tillhör organisatoriskt den samhällsvetenskapliga
fakulteten, och ansvaret för utbildningen delas mellan pedagogiska institutionen och institutionen för
utbildningsvetenskap. I beskrivningen av den lokala ämnesprofilen tydliggörs förankringen i såväl
vetenskapliga traditioner som i empirisk professionsvetenskap.
Doktorandernas deltagande i sex aktiva forskargrupper innebär att de får tillgång till nationella och
internationella forskningsnätverk. De får också möjligheter att samverka med aktörer utanför
akademin. I det samlade underlaget lyfts en del problem med att utbildningen bedrivs vid två
campus, och att vissa doktorandgrupper har svårt att delta i miljöns vardagsverksamhet på grund
av geografiska förhållanden, språk, undervisningsuppdrag eller anställning utanför lärosätet.
Bedömargruppen ser det som angeläget att utbildningsmiljön görs tillgänglig för alla
doktorandkategorier.
Den allmänna studieplanen beskriver hur lärandemål i de obligatoriska kurserna innehållsligt
relateras till examensmålen. Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar hur
kurser, seminarier, handledning samt deltagande i nationella och internationella konferenser bidrar
till att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i aspektområdet utformning, genomförande och
resultat.
Vad gäller arbetslivsperspektivet konstaterar bedömargruppen att utbildningen framför allt
förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, med hänvisning till det egna rekryteringsbehovet.
Bedömargruppen ser detta som en rimlig motivering men menar att detta inte utesluter att lärosätet
också öppnar för andra karriärvägar.
Utifrån det samlade underlaget konstaterar bedömargruppen att doktorandperspektivet är integrerat
i utbildningen vad gäller delaktighet och inflytande i stora delar av utbildningen, men att det finns en
utvecklingspotential när det gäller möjligheten att påverka kursutbud och seminarier.
Jämställdhetsperspektivet i utbildningen skrivs fram som en del av ett mer övergripande perspektiv
som handlar om mångfald, likvärdighet och lika villkor. En ojämn könsfördelning råder i
doktorandgruppen (betydligt fler kvinnor än män) och i handledargruppen (fler män än kvinnor).
Bedömargruppen konstaterar att det samlade underlaget visar att det finns en medvetenhet om
detta och att det pågår kvalitetsarbete för att synliggöra jämställdhetsperspektivet i
utbildningsmiljön. Indikatorer för att följa upp jämställdhetsperspektivet vid lärosätet håller på att
arbetas fram. Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet intensifierar ett program för att stödja
kvinnliga forskares meritering mot docent- och professorskompetens i syfte att åstadkomma en
bättre balans mellan kvinnor och män.
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Självvärderingen beskriver hur uppföljning, åtgärder och återkoppling för de olika aspektområdena
organiseras, och var i organisationen ansvaret för detta ligger. Man beskriver också hur
återkoppling till berörda intressenter sker. Det framgår vidare hur kvalitetsuppföljning sker
systematiskt i utbildningens olika delar. Dessutom beskriver självvärderingen det pågående
kvalitetsarbetet med åtgärder som är på väg att vidtas. Bedömargruppen konstaterar att de
planerade åtgärderna väl anknyter till de problem som lyfts i det samlade underlaget, och att det
framgick under intervjuerna att detta arbete har påbörjats aktivt.
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doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Bedömargruppen ser framför allt problem med att miljön är så liten, både när det gäller antalet
handledare och antalet doktorander. Detta får konsekvenser för flera aspekter och perspektiv, och
bedömargruppen kan inte heller se att lärosätet har en tydlig strategi för att få till en förändring. De
styrkor som finns i miljön, bland annat den utvecklade seminariemodellen, bedöms inte kunna väga
upp dessa brister.
Bedömargruppen anser att den minimala handledargruppen med en huvudhandledare och en
biträdande handledare innebär en för stor sårbarhet för utbildningen och en utsatthet för
doktoranden, trots att handledargruppens sammantagna kompetens är god och relevant för
utbildningens innehåll. Utbildningen vilar tungt på extern kompetens, och lärosätet har inte på ett
övertygande sätt kunna visa att man internt tar ansvar för den lilla miljön. Inte heller har man
redogjort för några konkreta planer för hur detta ska utvecklas och stärkas framöver. Det finns en
potential i samverkan med närliggande forskarutbildning, men i dagsläget framstår inte
förutsättningarna för detta som tillräckligt övertygande.
Miljön kan ses som tillfredsställande i flera avseenden, till exempel den välutvecklade
seminariekulturen. Forskarutbildningen försöker också hantera problematiken som kommer av den
begränsade miljön, bland annat genom att samverka med andra både inom ämnet och mellan
ämnen, såväl inom som utanför institutionen. Detta görs på ett fruktbart sätt, men bedömargruppen
vill ändå understryka att den nuvarande situationen inte är hållbar. Detta gäller både bemanningen
på handledarsidan och att utbildningen endast omfattar en doktorand. Även om miljön i stor
utsträckning stöder sig på det aktiva nordiska nätverket för musikpedagogisk forskning, räcker detta
inte för att ge doktoranden tillgång till ett dynamiskt doktorandkollektiv i den dagliga arbetsmiljön.
Lärosätet måste också kunna säkerställa och ta ansvar för att forskarutbildningsmiljön kan fungera
tillfredställande oberoende av externa samarbetspartners.
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara
tillfredsställande. Detta baseras framför allt på det tydliga och systematiska arbetet för att bryta ner
de nationella målen, och konkretisera dem i relation till forskarutbildningen för musikpedagogik. De
lokala målen, kurserna, seminarieverksamheten samt strategierna med konferenser och
artikelskrivande ger sammantaget en övertygande bild av att doktoranden erbjuds tillräckliga
förutsättningar för att realisera målen för att nå måluppfyllelse. När det gäller den lilla miljön ser
bedömargruppen att den kan få konsekvenser även för utformning, genomförande och resultat,
genom att doktorandgruppen blir för liten för att lärosätet ska kunna genomföra planerade aktiviteter
som exempelvis kurser. Forskningsmiljön har en relativt sett omfattande publicering, och har genom
ett nära samarbete utvecklat en utbildning som ligger nära doktoranden och därmed medför en bra
struktur.
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Sammantaget bedöms forskarutbildningen i musikpedagogik vara utformad för att ge
doktoranderna goda förutsättningar att möta ett föränderligt yrkesliv. Utbildningen fokuserar på
reflektion och akademisk produktion. Detta är viktiga egenskaper för de doktorander som överväger
en karriär inom universitetssektorn, och studierna är väl genomtänkta i detta avseende, men med
en sårbar miljö och få doktorander är det möjligt att man måste tänka mindre traditionellt och mer
mot musikpedagogikens möjligheter utöver vanlig musikutbildning. Exempel på detta skulle kunna
vara festivalverksamhet, kulturindustri, terapi, samhällsverksamhet med mera.
När det gäller doktoranders perspektiv verkar forskarutbildningen i musikpedagogik ta detta på
allvar i många avseenden. Det avspeglas bland annat i det genomtänkta upplägget av
avhandlingsarbetet, där doktorandens utveckling är i fokus och där miljön samverkar för att driva
utvecklingen framåt. Det som bidrar till att perspektivet ändå bedöms som bristande är återigen den
lilla miljön, som innebär en risk för doktorandens utsatthet och beroendeställning vid en eventuell
konflikt med handledaren. Den lilla miljön innebär också att det saknas en doktorandgrupp som kan
delta i arbetet med att utveckla utbildningen. Detta kan inte vägas upp av de styrkor som finns i
utbildningen.
Det finns ett antal universitetsgemensamma dokument som utgör stöd för medarbetare gällande
jämställdhetsperspektivet. Uppföljningar sker med hjälp av statistik och styrmått, och den
genererade statistiken grupperas efter kön där det är möjligt. I uppföljningen ingår att prefekterna
kommenterar eventuella avvikelser och ger förslag på åtgärder. Man strävar efter jämställdhet vid
nyanställning och perspektivet beaktas vid tillsättning av rekryteringsgrupper. I utbildningen beaktas
perspektivet vid val av kurslitteratur, teman för seminarier och när man anlitar gästlärare.
Sammantaget framstår jämställdhetsperspektivet vara väl tillgodosett, inte bara i formell mening
utan också i den dagliga verksamheten.
Universitetet har ett övergripande system för kvalitetssäkringsarbete, som till exempel tydliggör när
och hur uppföljning ska ske och som anger hur doktorandernas intressen ska bevakas.
Självvärderingen refererar till utvärderingar och medarbetarsamtal kopplade till
seminarieverksamheten, men det framgår inte helt tydligt hur man arbetar med uppföljning av annat
än personal och doktorandens progression (som följs, utvärderas och hanteras mycket utförligt).
Doktoranderna är formellt representerade i organ som är viktiga för forskarutbildningen, och
doktoranders samt alumners synpunkter samlas in och återkopplas till verksamheten. Det framgår
dock inte i självvärderingen hur man använder sig av dessa synpunkter för att utveckla
forskarutbildningen i musikpedagogik. Det verkar finnas ett yttre system för att systematiskt hämta
in och följa upp synpunkter, för att säkerställa doktorandernas delaktighet och insyn i grupper som
är relevanta för forskarutbildningen samt för att återkoppla till verksamheten på olika nivåer. Det
finns också en inre struktur i forskarutbildningsmiljön där doktoranden görs delaktig. Däremot
framstår kopplingen mellan den yttre och den inre strukturen som ett utvecklingsområde, där
doktorandernas kollektiva röst tydligare kan göras till en del även av forskarutbildningsmiljöns inre
arbete.
Luleå tekniska universitet

Pedagogik - licentiat- och

A-2016-10-

Ifrågasatt

doktorsexamen

4068

kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Luleå tekniska universitet är
välmotiverad och adekvat. Sammantaget bedöms både personalresurserna och uppföljningen av
personalens kompetens vara tillräckliga. Doktoranderna får möjlighet att socialiseras in i en aktiv
forskningsmiljö och successivt vidga sina kontaktytor och arenor för att delta i olika vetenskapliga
sammanhang. Handledarresurserna är goda, och det finns medvetna och inarbetade system för
såväl medarbetarnas kompetensutveckling som för systematiskt kvalitetsarbete där doktorandernas
intressen och synpunkter beaktas och bevakas. Även om bedömargruppen kan konstatera att
forskarutbildningen uppvisar hög kvalitet när det gäller flertalet aspekter, finns det en uppenbar
problematik kring forskarutbildningens omfattning och aktivitetsgrad. Det går inte att tala om en
forskarutbildningsmiljö i egentlig mening när det endast finns en doktorand med normal
aktivitetsgrad som bedriver sin utbildning på plats i Luleå. Individers behov vid skilda tidpunkter,
tillsammans med kursdelens flexibilitet, tycks indikera att det är individuella forskarutbildningar som
genomförs snarare än en gemensam. Något som stärker denna bild är att de fem före detta
doktorander som nu arbetar vid lärosätet har helt olika teman för sina avhandlingar. Vilka kurser
som faktiskt ges och när framgår inte, och kurserna kan rimligtvis inte skapa en gemensam miljö
eftersom de ges för sällan. Alltså är både kursutbudet och möjligheterna att diskutera det egna
avhandlingsarbetet med andra doktorander i vardagen begränsade. Att bedriva forskarutbildning
med en så liten volym framstår som problematiskt inte bara utifrån kvalitetsaspekter (till exempel
möjligheten att erbjudas kurser vid lärosätet) utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Intervjuerna
visade att det inte finns någon tydlig garanti från lärosätets sida att utlysa doktorandanställningar i
forskarutbildningsämnet. Eventuellt finns möjligheter att anställa doktorander om kringliggande
kommuner finansierar tjänsterna till 50 procent, men inga beslut eller avtal kunde presenteras vid
intervjuerna.
Det finns en tydlig struktur kring hur doktorandernas progression följs i handledningen, vid
avhandlingsseminarierna och i arbetet med den individuella studieplanen. För avhandlingsdelen
kontextualiseras examensmålen i lärandemål, och kopplas till aktiviteter där dessa kunskaper och
förmågor utvecklas och bedöms. Detta innebär en progression där man går från tydlig stöttning mot
ökad grad av självständighet och från mindre eller enklare sammanhang till mer komplexa.
Samtidigt kan bedömargruppen konstatera att kursdelen i utbildningen inte framträder så tydligt att
det går att bedöma dess kvalitet. Forskarutbildningen bygger på en modell med tre
granskningstillfällen. Doktorandernas progression och kvaliteten på deras arbete säkras genom
dessa granskningar, genom seminarier och kursaktiviteter samt inte minst genom handledning.
Forskarutbildningen hänvisar till den individuella studieplanen som ett viktigt verktyg för uppföljning
och kvalitetssäkring av de enskilda doktorandernas utveckling och progression.
I såväl självvärderingen som i den allmänna studieplanen behandlas arbetslivsperspektivet främst
så att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till den akademiska karriären.
Forskarutbildningen i pedagogik beskrivs som förberedande och meriterande för ett yrkesliv som
självständig forskare inom akademi, alternativt inom statlig, kommunal eller fristående verksamhet.
De flesta av de disputerade stannar inom akademin, medan några få arbetar utanför.
De strategier som beskrivs för att säkerställa doktorandernas kompetens för att hantera ett framtida
yrkesliv är fördjupningen inom det egna forskningsområdet, presentation av forskningen inom
akademin såväl nationellt som internationellt samt ett aktivt deltagande på konferenser.
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Strategierna fokuserar i hög grad på en karriär inom akademin, medan strategier för ett yrkesliv
utanför akademin inte synliggörs.
Eftersom det finns rutiner, system och instanser för att tillvarata doktorandernas intressen och
synpunkter, och eftersom det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för sammanställning
och återkoppling, bedöms arbetet bedrivas på ett tillfredställande sätt. Generellt visar
självvärderingen att doktorandernas intressen tas till vara, och att doktorandernas behov och
utvecklingsmöjligheter synliggörs. Att de doktorander som disputerat de senaste åren alla har
fullgjort utbildningen inom angiven tid är en indikation på att utbildningens upplägg och strukturerna
för uppföljning fungerar väl.
På lärosätesnivå finns jämställdhetsperspektivet integrerat i styrande dokument, och som stöd för
arbetet finns bland annat checklistor och interna utbildningar. För uppföljning används statistik och
styrmått som följs upp tre gånger per år. Överlag ger självvärderingen en bild av att perspektivet
finns inarbetat på olika nivåer, men det är inte lika tydligt vad arbetet gett för effekter i utbildningen.
De exempel som lyfts gäller till exempel jämn könsfördelning vid tillsättning av betygsnämnd med
mera, eller medvetenhet om könsbalans när gästföreläsare anlitas.
Lärosätet har centrala rutiner och strukturer för systematisk utvärdering och uppföljning av
forskarutbildningen. Eftersom doktoranderna i pedagogik i stor utsträckning deltar i
forskarutbildningskurser vid andra lärosäten fångas deras synpunkter inte upp i samma omfattning
som görs för de interna kurserna. Det finns även en problematik med doktorandrepresentation på
olika beslutsnivåer eftersom forskarutbildningsämnet har så få doktorander. Uppföljningen visar att
de doktorander som har examinerats under senare år har genomfört utbildningen inom angiven tid,
samt att de varit anställningsbara. Några av de tidigare doktoranderna har fått anställning utanför
akademin. Arbetslivsrepresentation förekommer i de beslutande organ som finns, vilket bidrar till
samverkan och karriärvägar för doktorander utanför akademin. I självvärderingen lyfter lärosätet att
fokus på karriär inom akademien gjort att man inte arbetat tillräckligt med att förbereda
doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv eftersom man ensidigt fokuserar på en karriär inom
akademin. Doktoranderna följs upp kontinuerligt. Detta sker främst via den individuella
studieplanen, men även genom kurser och handledningsverksamhet.
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Forskarutbildningsämne
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Samlat
omdöme

Lunds universitet

Musikpedagogik licentiat- och

A-2016-104064

Hög kvalitet

doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Musikpedagogik vid musikhögskolan i Malmö har idag, genom sin historia, en nära koppling till
såväl utbildning som fortbildning av musiklärare. Musikhögskolan i Malmö tillvaratar sin egen
historia på ett konstruktivt sätt, vilket innebär att man har en stark ställning inom den
musikpedagogiska forskningen och inom forskarutbildningar internationellt, framför allt i Norden.
Avdelningen samverkar aktivt med olika institutioner och inriktningar inom musikforskningen, såväl
nationellt som internationellt.
Handledningen ger intryck av att fungera väl. Antalet handledare samt handledarnas
sammansättning och sammantagna kompetens står väl i proportion till utbildningens innehåll och
genomförande. Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet med ett docentprogram, där
fakulteten idag har fyra docenter i musikpedagogik och möjligheter till ytterligare tillväxt under.
Bedömargruppen bedömer sammantaget att aspektområdet utformning, genomförande och resultat
är ett utvecklingsområde. När det gäller aspekten måluppfyllelse ser bedömargruppen behov av
utveckling av en tydlighet i den struktur för hur utbildningens olika delar ska bidra till de olika
examensmålen. Självvärderingen och dess olika bilagor ger dock ett intryck av en stabil utbildning
där samarbete och flexibilitet är centralt. Det finns en systematik i upplägg, genomförande och
examination. Självvärderingen och intervjuerna ger dock inte tillräckligt med underlag för att avgöra
balansen mellan bred och mer specifik kunskap. Det saknas tillräckligt konkreta och specifika
beskrivningar av utbildningens arbete med måluppfyllelse för de olika kunskapsformerna för att helt
kunna fastställa om dessa förhållanden följs upp systematiskt och därmed säkerställer hög kvalitet.
Utbildningen har en stark koppling till det musikpedagogiska praxisområdet. De utexaminerade får
främst arbete inom högre utbildning, och har därmed en viktig roll i det breda arbetsliv som stöds av
en högre utbildning. Det saknas dock viss information i självvärderingen om hur användbar
utbildningen är i arbetslivet utanför det akademiska området.
Doktoranderna i musikpedagogik får rika möjligheter att ta aktiv del i att utveckla såväl utbildningen
som olika lärprocesser. Vid musikhögskolan finns en tydlig strategi för att integrera doktoranderna i
verksamheten, och man arbetar aktivt för att skapa en tillåtande och öppen attityd och ett
inkluderande förhållningssätt. För att säkerställa ett tillräckligt stort antal doktorander inom
seminarieverksamheten samverkar musikhögskolan med forskarutbildningen i musikpedagogik vid
Göteborgs universitet, och med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Bedömargruppen anser att det ändå finns en svaghet som rör systematiken kring
arbetsmiljöarbetet, och en avsaknad av reflektion kring stress inom forskarutbildningen. Detta
område bör ses över med en nulägesanalys, som sedan stödjer det vidare arbetet med eventuella
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åtgärder och uppföljning. Vidare finns en svaghet kring rutinerna för handledarbyten. Sammantaget
bedöms doktorandernas perspektiv vara tillfredsställande.
Enligt självvärderingen är jämställdhetsperspektivet integrerat i alla utbildningens delar: utformning,
genomförande, utvärdering och utveckling. Detta framstår som övertygande.
Det finns strukturer för utvärdering och uppföljning, som utgör en grund för systematisk uppföljning.
Framför allt verkar seminarieformen spela en stor roll i uppföljningen av måluppfyllelsen.
Bedömargruppen vill dock lyfta behovet av en mer systematisk uppföljning. Till exempel kan
progression och koppling till examensmål och utbildningens upplägg och innehåll förstärkas och
förtydligas.
Lunds universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104077

Ifrågasatt
kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Ämnesbeskrivningen och dess avgränsning och vetenskapliga grund visar en lokal profil som är
välmotiverad och adekvat. Självvärderingen och den allmänna studieplanen med inriktning mot
doktorsexamen beskriver pedagogik som ett brett ämnesområde som omfattar såväl makronivå
som mikronivå. Den pedagogiska forskningen riktas mot studier av villkor för lärande,
kunskapsbildning och utveckling i sammanhang som utbildningspolitik, utbildningssituationer,
arbetsliv och fritid.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Lunds universitet bedrivs som en liten verksamhet med få
doktorander och en liten grupp tillsvidareanställda lärare och handledare. Därför behövs
förstärkning från andra ämnen vid den sociologiska institutionen, dit pedagogikavdelningen hör, och
från andra lärosäten för att genomföra utbildningen. Bedömargruppen menar att detta innebär
svårigheter att upprätthålla kontinuitet och utbildningskvalitet i forskarutbildningsmiljön. Av det
samlade underlaget framgår att det finns en medvetenhet om problemet. Det framgår också att man
har diskuterat ett samgående med institutionen för utbildningsvetenskap och de forskarutbildningar
som ligger där som en möjlig åtgärd för att stärka pedagogikämnet, men att det i nuläget inte är
aktuellt med en sådan förändring. Bedömargruppen konstaterar utifrån det samlade underlaget att
lärosätet saknar en långsiktig strategi för att hantera och åtgärda situationen.
Bedömargruppen ser allvarligt på det faktum att personalresursen måste förstärkas från andra
ämnen och lärosäten. Bedömargruppen menar att den vetenskapliga kompetensen hos lärarna och
handledarna är hög, men att bredden i pedagogikämnets innehållsliga profil bärs upp av ett litet
antal aktiva forskare som var och en representerar specifika forskningsinriktningar. Detta bidrar till
en splittrad utbildningsmiljö för doktoranderna, och bidrar till allvarliga brister vad gäller att
upprätthålla, följa upp, åtgärda och återkoppla kvalitet i forskarutbildningsmiljön. En annan brist
bedömargruppen ser är att inte alla doktorander är på plats och att lärosätet inte har infört engelska
som arbetsspråk.
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Aspekten måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms inte vara
tillfredsställande med avseende på lärosätets begränsade möjlighet att initiera egna ämnesspecifika
kurser, svårigheter att överblicka läskurser och att följa upp kurs- och seminarieverksamhet som
initieras av andra ämnen och andra lärosäten. Bedömargruppen ser det som en allvarlig brist att
endast läskurser ges i pedagogik och att ämnesspecifika kurser och seminarier över huvud taget i
mycket begränsad utsträckning utvecklas, genomförs och följs upp inom den egna ämnesmiljön.
Bedömargruppen konstaterar att detta innebär att lärosätet inte kan erbjuda ett sådant kursutbud
som den allmänna studieplanen beskriver som ett krav för att nå examensmålet kunskap och
förståelse inom ämnet. Vad gäller kunskapsformerna färdighet och förmåga samt
värderingsförmåga och förhållningssätt menar bedömargruppen att de har en allmänvetenskaplig
karaktär. Av underlaget framgår att sådana kurser organiseras och genomförs i samverkan med
andra ämnen och andra lärosäten. Underlaget visar att utbildningen erbjuder kurser och seminarier
där forskningsetiska frågor tas upp.
Bedömargruppen menar att arbetslivsperspektivet i utbildningen kan utvecklas, särskilt när det
gäller alumnverksamheten och att tydliggöra perspektivet i den individuella studieplanen. Av det
samlade underlaget framgår att doktorandperspektivet är tillgodosett genom såväl formell
representation som representation i mer informella intresseforum. Bedömargruppen menar vidare
att det är viktigt att stressnivån bland de forskarstuderande följs upp, till exempel genom
regelbundna arbetsmiljöundersökningar. Vad gäller jämställdhetsperspektivet menar
bedömargruppen att det är positivt att perspektivet hanteras som en del av arbetet med
likabehandling och icke-diskriminering, men ser utvecklingsmöjligheter i till exempel hur det
synliggörs i utbildningens utformning och genomförande vad gäller kursledning, handledning och
litteratur.
Bedömargruppen menar att det samlade underlaget indikerar en splittrad utbildningsmiljö med
allvarliga problem vad gäller möjligheter att genomföra och följa upp utbildningen i enlighet med den
studieplan som doktoranderna förväntas följa. Av det samlade underlaget framgår inte att det finns
någon strategi för att på sikt hantera och åtgärda problemen. Bedömargruppen ställer sig frågande
till hur lärosätets ledning ser på pedagogikämnets framtid, och rekommenderar ansvariga på
ämnesnivå att påbörja en dialog med lärosätets ledning för att diskutera vilka strategier som krävs
för att åtgärda bristerna på kort och lång sikt.
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Malmö universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Malmö universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104069

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Avgränsningen av ämnet samt ämnets bredd och djup är välmotiverad och adekvat. Utbildningen
har genomgått organisatoriska förändringar som innebär utmaningar, framför allt med tanke på att
pedagogikämnet inte har en egen institutionell hemvist. Åtgärder har vidtagits för att åstadkomma
större samverkan mellan de sex medverkande institutionerna, bland annat genom bildandet av
forskningsplattformen RePESE, som samlar doktorander och seniora forskare. RePESE gör det
möjligt för doktoranderna att få insyn i och delta i nätverk och forskningsaktiviteter.
När det gäller uppföljning av personalens kompetens och kompetensutveckling finns vissa
utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde i relation till aspektområdet miljö, resurser och område
är den tid som seniora forskare och lektorer har för sin egen forskning. Ett annat utvecklingsområde
är hur man hanterar situationen med att flera doktorander och handledare är verksamma vid andra
lärosäten.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta att doktorander som vill byta handledare dels
kan vända sig till olika nivåer, dels inte behöver motivera sitt önskemål.
Lärosätet har nyligen genomfört genomgripande förändringar, och eftersom mycket är nytt är det till
viss del svårt att bedöma vilka långsiktiga positiva (och eventuellt negativa) konsekvenser
förändringarna kommer att medföra. Sammantaget framstår dock förändringarna, det nya innehållet
och de delvis nya arbetsformerna som välgrundade och välmotiverade. Det sammantagna
underlaget indikerar att forskarutbildningen säkerställer doktorandernas utveckling och progression
i relation till examensmålen.
Ett viktigt utvecklingsområde enligt bedömargruppen är att säkerställa doktorandernas kunskaper
rörande forskningsetiska frågor i vid mening.
Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta arbetet med att främja doktorandernas
beredskap att publicera sig internationellt. Även det systematiska arbetet med doktorandernas
konferensdeltagande ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Underlaget visar att utbildningen i första hand förbereder för en yrkeskarriär inom akademin,
samtidigt som den tydliga strävan mot praktiknära forskning ger goda möjligheter att samverka med
det omgivande samhället såväl under utbildningen som i den fortsatta forskningen. Ett viktigt
utvecklingsområde är att bredda doktorandernas karriärval i relation till tidigare erfarenheter, och att
bättre ta vara på de olika erfarenheterna i utbildningen. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att
ytterligare stärka arbetet med att låta doktorandgruppernas olika erfarenheter berika miljön som
helhet. Åtgärder är under utveckling för att säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder
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för ett föränderligt arbetsliv. Dock är systematiken inte tillräckligt tydlig, och detta bör därför ses som
ett utvecklingsområde.
Som gott exempel vill bedömargruppen lyfta intentionerna att ge möjligheter till framtida
internationell tjänstgöring.
Doktoranderna har formellt inflytande i olika beslutsprocesser och beredande organ. Doktoranderna
har också inflytande över revideringar av kurser, är med och tar fram nya kurser och kan påverka
innehållet i seminarier.
Det finns tydliga rutiner för eventuella handledarbyten.
De ekonomiska förutsättningarna för att medverka i konferenser och internationella utbyten verkar
skilja sig åt mellan doktorsstuderande och licentiatstuderande. Självvärderingen indikerar också att
de licentiatstuderande inte är en aktiv del av forskningsmiljön på samma sätt som de
doktorsstuderande.
Självvärderingen anger att doktorandgruppen vid Malmö universitet som helhet har problem med
stress, och att en central koordinator därför ska anställas för att hantera dessa frågor.
Ett utvecklingsbehov som bedömargruppen ser är att framöver säkerställa det lokala arbetet med
den psykosociala arbetsmiljön. Detta är särskilt viktigt med tanke på att det finns indikationer på
stress bland doktoranderna, och eftersom forskarutbildningen involverar sex olika institutioner med
separat arbetsgivaransvar.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att i större utsträckning involvera licentiatstuderande i
forskningsmiljön.
Fakulteten för lärande och samhälle har enligt självvärderingen påbörjat ett arbete med att ta fram
en likabehandlingsplan, en policy för ärendehantering vid diskriminering och en modell för aktivt
åtgärdsarbete. Ett jämställdhetsperspektiv uppmärksammas vid antagning av doktorander, i
kursutbudet och litteraturen samt vid tillsättning av lärare, handledare, opponenter och
betygsnämnder. Man erbjuder även en högskolegemensam kurs i genusforskning. Lärosätet
uppvisar i självvärderingen en hög medvetenhet om frågor som berör jämställdhetsperspektivet.
Förutom att det är få manliga doktorander finns det inte utifrån självvärderingen skäl att göra någon
annan bedömning än att jämställdhetsperspektivet är tillräckligt integrerat i utbildningen.
Forskarutbildningen i pedagogik bedrivs inom fakulteten för lärande och samhälle, och ansvaret för
kvalitet och uppföljning delas av sex institutioner. Enligt självvärderingen verkar lärosätet ha
utvecklat robusta system för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Lärosätet har nyligen
genomgått en övergripande utvärdering och forskarutbildningen har granskats och justerats i flera
avseenden. Utifrån granskningens resultat har man bildat den för pedagogikämnet gemensamma
forskningsplattformen RePESE.
Avhandlingarnas kvalitet och examensmålen säkras genom kontinuerlig uppföljning och granskning
av de individuella studieplanerna, av obligatoriska och övriga seminarier samt vid nationella och
internationella konferenser.
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Underlaget visar att utbildningen primärt förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, men det är
oklart hur man förbereder och följer upp andra yrkeskarriärer - speciellt för kommunfinansierade
licentiander. Karriärplanering ingår i de utbildningsdelar som följs upp i den individuella
studieplanen.
Årliga doktorandenkäter följer upp doktorandernas syn på utbildning och utbildningsmiljö.
Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i formella strukturer och dokument.
Den aktuella situationen med en majoritet kvinnor i doktorandgruppen beskrivs som problematisk,
men det framgår inte vilka åtgärder som planeras för att möta detta.
Som ett gott exempel på kontinuerlig uppföljning och kvalitetsarbete vill bedömargruppen särskilt
lyfta matrisen i den individuella studieplanen, som används för att värdera kopplingarna mellan
lärandemål, utbildningsmål och examensmål.
Ett utvecklingsområde är hur man följer upp och hanterar de eventuella problem som följer av att
flera doktorander och handledare är aktiva vid andra lärosäten.
Ett annat utvecklingsområde är att följa upp och säkerställa likvärdigheten mellan
doktorsstuderande och licentiatstuderande.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104071

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet är adekvat, och svarar mot hur ämnet uppfattas
nationellt och internationellt. Bedömargruppen noterar att självvärderingen beskriver
forskarutbildningen i pedagogik som en specialisering inom pedagogik och det är inte helt entydigt
vad detta innebär.
Forskarutbildningen i pedagogik är central för högskolan genom de stora uppdragen inom
lärarutbildning och andra uppdrag i denna sektor. Den vetenskapliga produktiviteten i
forskargrupperna är god, men samtidigt finner bedömargruppen att en betydande del av de som
verkar som handledare inte aktivt publicerat i erkända vetenskapliga tidskrifter med peer-reviewförfarande under den senaste femårsperioden. Vad gäller personal är det också uppenbart att
högskolan behöver nyrekrytera för att säkerställa en fortsatt bredd och kvalitet i forskarutbildningen.
Vad gäller aspekten forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen närheten till handledare och
deltagandet i forskargrupper som viktiga. Miljön framstår också som väl förankrad i internationella
nätverk, och samverkan med det omgivande samhället är övertygande. Bedömargruppen ser
svagheter i det lilla antalet doktorander och i den relativt låga aktivitetsgrad som de fem aktiva
doktoranderna har. Enligt självvärderingen studerar doktoranderna på halvtid, men i de individuella
studieplanerna framkommer det att de har en lägre aktivitetsgrad än så. Dessa observationer
alstrar en viss oro för doktorandernas möjligheter att aktivt delta i seminarier och annan
verksamhet. Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara
tillfredsställande utifrån den praxis som tillämpas vid högskolan. Bedömargruppen finner att det
generellt finns goda möjligheter för doktoranderna att utveckla adekvata kunskaper, förmågor och
förhållningssätt under utbildningen. Kursmomenten bidrar till både metod- och teorikunskaper, och
ger samtidigt en breddning och fördjupning inom ämnet. Samtidigt finner bedömargruppen att
kursernas frekvens och formerna för doktoranders deltagande måste ses som ett
utvecklingsområde mot bakgrund av att en majoritet av doktoranderna studerar på halvtid.
Ytterligare ett utvecklingsområde för att säkra kvaliteten i forskarutbildningsmiljön samt i utformning,
genomförande och resultat är att rekrytera kvalificerad vetenskaplig personal på såväl docent- som
professorsnivå. Måluppfyllelsen säkras genom flera olika typer av kunskapsredovisningar vid
seminarier, under kurser och genom inslag där doktorander får skriva forskningsansökningar och
granska andras forskning. Dessa inslag bedöms också stärka doktorandens forskaridentitet.
Den allmänna modell för systematisk uppföljning som högskolan avser följa, och som stämmer med
den praxis som tillämpas vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
Vad gäller arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen värdet av den nära samverkan med det
omgivande samhället som högskolan utvecklat. Den förbereder doktoranderna för ett föränderligt
arbetsliv på ett tydligt sätt. Både självvärderingen och den allmänna studieplanen behandlar
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arbetslivsperspektivet så att utbildningens innehåll, inriktning och utformning relateras till
arbetslivets krav. Handledarna har också i de flesta fall en nära koppling till arbetslivet utanför
akademin, vilket kan bidra aktivt till att arbetslivsperspektivet hålls levande. Denna samverkan ger
vidare en god insikt i forskningens möjligheter, begränsningar och roll i samhället.
Utbildningen verkar för att doktoranderna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen
och lärprocesserna. Självvärderingen visar att doktorandernas erfarenheter och åsikter efterfrågas
och tas till vara. Doktoranderna har representanter i formella organ, gör kursutvärderingar och
kallas till årliga samtal med utbildningsledaren, vilket fyller en central funktion i återkopplingen.
Även den årliga revideringen av den individuella studieplanen leder till att doktoranders synpunkter
tas till vara. Bedömargruppen vill betona vikten av att säkra doktorandernas arbetssituation, så att
de kan upprätthålla sin aktivitetsgrad samt delta i och bidra till seminarier och andra moment.
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.
Självvärderingen beskriver detaljerat hur arbetet med jämställdhet går till. Jämställdhetsarbetet är
väl integrerat i organisationen och bevakas såväl i det dagliga arbete som akademiskt vad gäller val
av forskningsproblem.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik med inriktning

A-2016-12-

mot didaktik - licentiatoch doktorsexamen

4163

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande. Forskning
av relevans för utbildningen bedrivs vid flera forskargrupper, och såväl forskarutbildningen som
forskningen svarar mot ett stort utbildningsåtagande för högskolan. Forskarutbildningsämnet är
tvärvetenskapligt, har en relevant avgränsning och specificerar det didaktiska kunskapsintresset.
Vad gäller aspekten personal och forskarutbildningsmiljö ser bedömargruppen att
sammansättningen svarar mot nuvarande behov. Dock finns ett behov av snar rekrytering av
docent- och professorskompetenta handledare. Den modell med halvtidsanställda doktorander som
högskolan har, och som också gäller för den aktuella forskarskolan, ger en god kontakt med skola
och utbildning och bidrar till relevans i val av forskningsproblem. Samtidigt vill bedömargruppen
påpeka att detta ställer krav på att doktorandernas arbetssituation bevakas och att de kan
upprätthålla sina forskarstudier utan att andra åtaganden inkräktar. I nuvarande situation är det en
nationell forskarskola som står för den övervägande delen av finansieringen. Högskolan bör
överväga vad som händer med forskarutbildningen på sikt när sådant stöd inte längre ges.
Miljöns internationella förankring genom deltagande i olika nätverk är övertygande. Det finns en
tydlighet och progression i förväntningarna på doktorandernas deltagande i både nationella och
internationella konferenser, där kraven höjs successivt under utbildningens gång.
Bedömargruppen ser strävan mot gemensamma kurser med övriga forskarutbildningar inom det
utbildningsvetenskapliga fältet samt med andra fackhögskolor som viktigt för såväl bredd och djup i
forskarutbildningen som för färdighetsträningen. Eftersom antalet doktorander är litet framstår det
som viktigt att kurser kan ges tillräckligt ofta för att de ska passa in i en enskild doktorands behov av
progression. Det framstår även som viktigt att högskolan bevakar att doktoranderna utgör ett
kollektiv som samverkar och att de kan bygga upp en forskaridentitet.
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Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande
utifrån den praxis som tillämpas vid högskolan och som synes gällt för den tidigare
forskarutbildningen i didaktik. Bedömargruppen finner att det generellt finns goda möjligheter att
utveckla adekvata kunskaper, förmågor och förhållningssätt under utbildningen. Kursmomenten
bidrar till metod- och teorikunskaper samtidigt som de ger en breddning och fördjupning inom
ämnet. Måluppfyllelsen säkras genom flera olika typer av kunskapsredovisningar vid seminarier, i
kurser och genom inslag där doktoranderna får skriva forskningsansökningar och granska andras
forskning. Dessa inslag bedöms också bidra till att stärka doktorandernas forskaridentitet. Vad
gäller aspektområdet utformning, genomförande och resultat ser bedömargruppen värdet av den
nära samverkan med det omgivande samhället, eftersom den ger en god insikt i forskningens roll,
möjligheter och begränsningar.
Forskarutbildningen sker i nära samspel med det omgivande samhället och med utbildningssektorn.
Faktum att både doktorandgruppen och de flesta lärare har en nära relation till sina praktikfält bidrar
till att doktoranderna förbereds för ett föränderligt arbetsliv.
Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och
lärprocesserna. Självvärderingen visar att doktorandernas erfarenheter och åsikter efterfrågas och
tas till vara. Doktoranderna har representanter i formella organ, gör kursutvärderingar och kallas till
årliga samtal med utbildningsledaren. Detta fyller en central funktion i återkopplingen. Även den
årliga revideringen av de individuella studieplanerna leder till att doktoranders synpunkter tas till
vara. Bedömargruppen vill betona vikten av att doktorandernas arbetssituation säkras, så att de kan
upprätthålla sin aktivitetsgrad samt delta i och bidra till seminarier och andra moment.
Jämställdheten bevakas i det dagliga arbetet genom tydliga processer för val av opponent,
betygsnämnd och andra funktioner inom utbildningen. Det finns också kursmoment och
högskolepedagogiska inslag som stärker jämställdhetsperspektivet. Bedömargruppen noterar
också att utbildningen utöver detta genom kurser väcker grundläggande frågor om vilken roll
jämställdhet spelar i forskning och vid val av forskningsproblem, samt vid andra överväganden inom
forskningen.
Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Den allmänna modell för systematisk uppföljning man avser följa, och som stämmer med den praxis
som tillämpas vid högskolans forskarutbildningar, bedöms som tillfredsställande.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Pedagogik med inriktning
mot specialpedagogik -

A-2016-124164

Ifrågasatt
kvalitet

licentiat- och
doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.
Forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik är nyinrättad och har endast
en deltidsstuderande doktorand som är antagen mot licentiatexamen. Sedan tidigare finns en
forskarutbildning i specialpedagogik med två aktiva doktorander som följer en tidigare studieplan.
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Den tidigare studieplanen är i sitt upplägg mycket lik den nyinrättade utbildning som granskas här.
Den självvärdering som presenterats avser alltså i huvudsak planer. Planerna visar att upplägget
liknar de två andra forskarutbildningar inom pedagogik som högskolan har.
Vad gäller de båda aspektområdena Miljö, resurser och område och Utformning, genomförande
och resultat menar bedömargruppen att forskarutbildningsmiljön i nuvarande form och omfattning är
alltför begränsad för att bredd och djup samt kvalitet och långsiktighet ska kunna anses säkerställd.
Forskarutbildningsämnets avgränsning och koppling till vetenskaplig grund och beprövad
verksamhet är adekvat, liksom ämnets relation till området. Även om utbildningens handledargrupp
bedöms som adekvat i förhållande till utbildningens nuvarande omfattning, bedöms
handledargruppen vara alltför begränsad för att säkerställa kontinuitet. Faktum att endast en
deltidsdoktorand med inriktning mot licentiatexamen deltar i utbildningen innebär en sårbarhet
också på så sätt att det inte finns ett tillräckligt antal handledaruppdrag för eventuella kommande
forskare och handledare. Högskolan har en omfattande verksamhet inom forskning och utbildning
som knyter an till forskarutbildningsämnet. Det framgår dock inte på vilket sätt de forskningsaktiva
lärare som finns inom högskolan och som verkar inom olika forskargrupper bidrar till just denna
forskarutbildning. Forskarutbildningsmiljön för pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
framstår som mycket liten, och omfattningen framstår som otillräcklig för att kunna bedriva en
forskarutbildning på en hög vetenskaplig nivå och med den bredd och långsiktighet som förutsätts.
En god forskarutbildningsmiljö är inte säkerställd med en deltidsdoktorand med mycket begränsad
fysisk närvaro. Även om det sedan tidigare finns två aktiva deltidsdoktorander i en angränsande
forskarutbildning med i huvudsak samma inriktning, och även om det sker nära samverkan med de
andra forskarutbildningarna, är det otydligt hur endast en deltidsdoktorand ska kunna bygga upp en
forskaridentitet inom ramen för forskarutbildningen med inriktning mot specialpedagogik.
Lärosätets beskrivning av hur måluppfyllelse av kunskapsformerna ska säkerställas bedöms som
adekvat och rimlig. Bedömargruppen ifrågasätter dock starkt huruvida detta är möjligt att genomföra
med nuvarande förutsättningar vad gäller kunskapsformerna Färdighet och förmåga och
Värderingsförmåga och förhållningssätt. Det krävs både en doktorandgrupp och fysisk närvaro i
forskarutbildningsmiljön för att det ska vara möjligt att utveckla de efterfrågade färdigheterna och
förmågorna samt uppnå måluppfyllelse. Utbildningen ger inte stöd för att tillsammans med andra
doktorander inom forskarutbildningsämnet utveckla de efterfrågade förmågorna inom
kunskapsformen färdighet och förmåga.
Bedömargruppen efterlyser en tydlig plan för att bygga upp och långsiktigt finansiera
forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, så att den kan uppnå en
stabilitet och uppfylla kraven på hög kvalitet.
Vad gäller de båda aspektområdena Miljö, resurser och område samt Utformning, genomförande
och resultat menar bedömargruppen också att det finns uppenbara faror att doktorander med
dubbla arbetsgivare kan få svårt att fullfölja avhandlingen inom utsatt tid. Bedömargruppen saknar
en diskussion om denna problematik. Samtidigt är styrkan i utbildningen att den väl tillvaratar
arbetslivsperspektivet, och att den förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv inom olika
samhällsområden. Doktorandperspektivet är tillvarataget genom medverkan i centrala organ och
genom återkoppling till centrala företrädare för högskolan. Samtidigt påpekar högskolan i sin
självvärdering att doktorandernas dubbla roller medför svårigheter att medverka i relevanta organ
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och sammanhang där doktoranders erfarenheter ska återföras till organisationen. Det faktum att det
endast finns en deltidsstuderande doktorand gör också att utbildningen inte tillhandahåller en
tillfredsställande doktorandmiljö där den studerande kan utveckla sina förmågor och färdigheter.
Bedömargruppen finner att jämställdhetsperspektivet bevakas föredömligt, både för den egna
organisationen och som ett akademiskt tema vad gäller val av forskningsproblem och perspektiv.
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Stockholms universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Stockholms universitet

Barn- och
ungdomsvetenskap -

A-2016-104061

Hög kvalitet

licentiat- och
doktorsexamen
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Det finns en direkt koppling mellan den tvärvetenskapliga forskningen i barn- och
ungdomsvetenskap och olika grupper av intressenter. Forskarutbildningens relation till beprövad
erfarenhet inom olika samhällsinstitutioner framgår därmed tydligt.
Handledarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling verkar ske genomtänkt och
strategiskt. Deras ämnesöverskridande kompetens är en styrka med tanke på
forskarutbildningsämnets tvärvetenskapliga karaktär. Frågor av vikt för forskarhandledningen
diskuteras regelbundet i handledarkollegiet. Handledningen, som dokumenteras och följs upp i de
individuella studieplanerna, tycks i stort fungera väl. Även regelbundna kursvärderingar med
återkoppling till handledarkollegiet bidrar till att säkerställa forskarutbildningens kvalitet.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta doktorandhandboken som ett gott exempel på hur man
kommunicerar rutiner och regelverk samt återkopplar miljöns utvecklingsarbete till
doktorandgruppen. Överlag ger bedömningsunderlaget ett intryck av att lärosätet har goda
uppföljningsrutiner som ämnar bidra till kvalitetsutvecklande åtgärder.
Forskarutbildningen tillhandahåller ett rikt och väl anpassat urval av forskarutbildningskurser som är
relevanta för det tvärvetenskapligt formulerade ämnet. Kursernas varierade arbets- och
examinationsformer gör det möjligt för doktoranderna att visa såväl bred kunskap och förståelse
inom forskarutbildningsämnet som förmåga att hantera adekvata forskningsmetoder.
Måluppfyllelsen av kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs genom avhandlingsarbetets
progression, genom kontinuerlig återkoppling från handledare och lärare samt genom deltagande i
vetenskapliga nätverk.
Det finns en genomtänkt kvalitets- och progressionsdrivande struktur i form av kontrollpunkter och
upparbetade rutiner för handledning av doktorandernas arbete. Doktorandernas förmåga att
planera sitt arbete tränas under hela utbildningen. Bedömargruppen ser doktorandkartan som ett
gott exempel på hur man från lärosätets håll kan underlätta målmedveten planering av
avhandlingsarbeten och bidra till att säkra doktorandernas progression. Vetenskaplig
självständighet uppnås genom författande av artiklar och tillhörande diskussion med handledare
och under seminarier. Det framgår dock inte på vilket sätt doktorandernas självständighet i
författandet säkerställs och dokumenteras, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.
Många av doktoranderna samverkar med det omgivande samhället inom ramen för sina
avhandlingsstudier. Doktoranderna erbjuds också goda möjligheter att utvecklas som akademiker
och pedagoger genom institutionstjänstgöringen, som kan omfatta såväl undervisning som
administrativt arbete. Det finns en tydlig återkoppling från arbetslivet till forskarutbildningen. Det
övergripande intrycket är att forskarutbildningen leder till anställningsbarhet, inte bara i generell
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mening utan också att man efter genomgången utbildning får ett arbete som på olika sätt anknyter
till forskarutbildningsämnet. Ett möjligt utvecklingsområde är den delvis begränsade
alumnverksamheten.
Forskarutbildningens utformning och genomförande präglas av doktorandinflytande, vilket lärosätet
värdesätter. Nyantagna doktorander tilldelas en mentor, vilket ger en tidig inblick i verksamheten.
En annan viktig informationskälla är doktorandhandboken. Bedömargruppen ser positivt på båda
dessa initiativ. Bedömningsunderlaget redovisar regler och rutiner för handledarbyte. Ett
utvecklingsområde är att se över hur sådana rutiner kommuniceras till doktoranderna.
Genusfrågor är närvarande i institutionens forskning, och lärosätet uppger att en medvetenhet om
jämställdhet präglar såväl miljöns seminarier som dess vardag. Jämställdhet är också ett
återkommande tema i forskarutbildningens innehåll, och enligt självvärderingen sker analyser av
kön som kategoriserande mekanism i maktrelationer under alla institutionens kurser.
Vad gäller doktorandgruppens sammansättning påpekar man att majoriteten av doktoranderna är
kvinnor, och att detta främst beror på att kvinnor är överrepresenterade inom grundutbildningen.
Lärosätet konstaterar att man inte ännu har vidtagit några åtgärder för att attrahera fler manliga
sökande, men att man diskuterar hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.
Forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap har en nära relation till arbetslivet, och
genomgången utbildning leder ofta till anställning inom relevant område. Det finns en medvetenhet
om såväl jämställdhetsfrågor som doktorandinflytande, och lärosätet ger många exempel på hur
doktorandernas medverkan i olika organ har resulterat i kvalitetsstärkande åtgärder. Den
sammanvägda bedömningen är att uppföljnings- och återkopplingsarbetet drivs på ett
tillfredsställande sätt.
Stockholms universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104072

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat avseende bredd och djup, och det har en tydlig koppling
till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Handledarna skapar tillsammans en tillräcklig
kompetens inom det pedagogiska forskningsfältet. Handledare och lärare får tid i tjänsten för att
forska och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, och kvalitetsfrågor inom
forskarhandledningen drivs systematiskt inom kollegiet.
Antalet aktiva doktorander är tillräckligt stort för att upprätthålla en utbildningsmiljö av kvalitet.
Antagning till forskarutbildningen sker genom ett välutvecklat och ambitiöst förfarande. De
nyantagna doktoranderna genomgår en introduktionsutbildning för att på ett smidigt sätt komma in i
den nya arbetsmiljön och för att förberedas på utmaningarna i det kommande avhandlingsarbetet.
Detta är ett lovvärt initiativ och tyder på att man arbetar medvetet med doktorandernas sociala miljö.
Bred kunskap och förståelse säkerställs främst genom avhandlingsarbetet och genom
forskarutbildningskurser. Av självvärderingen att döma innehåller de olika lärandeaktiviteter och
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leder till förväntade studieresultat. Doktoranderna deltar i olika aktiviteter inom två av institutionens
åtta forskningsområden, vilket bidrar till breda kunskaper och bred förståelse för forskning inom
pedagogik och för de metodologiska ansatser som är relevanta för ämnet. För några år sedan
infördes ett trehandledarsystem vid forskarutbildningen, som tillsammans med deltagandet i de
olika forskningsgrupperna borgar för att doktoranderna får ta del av olika metodologiska och
teoretiska ansatser. Detta gör också att de genomgående tränas i ett kritiskt förhållningssätt och i
intellektuell självständighet.
Verktygen för att säkerställa att doktoranderna visar förmåga att planera och med adekvata
metoder bedriva forskning sker huvudsakligen via forskarutbildningskurser. Institutionens kursutbud
på forskarnivå är stort och väl anpassat för att säkra doktorandernas kunskapsprogression inom
ämnet. Dessutom är lärandeaktiviteter som referent- eller kamratgranskning tydliga inslag där
doktoranderna tränar argumentationsteknik, tränar diskussion av forskningsresultat och bidrar till att
stödja andras lärande.
Vid utformningen av forskarutbildningskurser arbetar man aktivt och målmedvetet med
kursplanerna för att säkerställa att kurserna svarar mot utbildningsmålen. Det finns tydligt beskrivna
rutiner för kursvärderingar och återkoppling på dessa, vilket tyder på att man löpande arbetar med
kvaliteten på de kurser som forskarutbildningen erbjuder. En introduktionskurs presenterar metoder
för att planera avhandlingsarbetet, vilket tyder på att man lägger stor vikt vid doktorandernas
självständighet och ansvarstagande över den egna lärprocessen och kunskapsproduktionen. Detta
vill bedömargruppen lyfta som ett gott exempel på kvalitetsdrivande arbete. Doktorandernas
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt följs
upp och säkras i de individuella studieplanerna och genom både intern och extern granskning
under progressionsseminarierna. Bedömargruppen noterar även att man har påbörjat ett
utvecklingsarbete för att ta fram nya sätt att dokumentera handledningsprocessen. Detta ska
komplettera dokumentationen i de individuella studieplanerna. Även detta initiativ är ett gott
exempel på kvalitetsdrivande arbete.
Många av doktoranderna och lärarna har en professionsbakgrund inom utbildningssektorn, vilket
har skapat viktiga kontaktytor mot praktikerfält och olika avnämare. I detta avseende har man också
gjort riktade satsningar på att utveckla verksamheten inom olika områden i relation till samhällets
utveckling. Doktorandernas karriärvägledning ska säkerställas av huvudhandledaren, men hur detta
går till framgår inte av underlaget. Utöver handledningen erbjuds doktoranderna också central
karriärvägledning av lärosätet. Planering och uppföljning av de enskilda doktorandernas
forskarutbildning sker genom de individuella studieplanerna.
Vad gäller arbetslivsperspektivet noteras att doktoranderna deltar i institutionstjänstgöring, deltar
vid forsknings- och populärvetenskapliga konferenser. Dessutom informerar forskarutbildningens
studierektor om vikten av att dokumentera samtliga erfarenheter i en pedagogisk meritportfölj inför
framtida anställning. Institutionen försöker följa upp doktorandernas yrkesval efter examen, och
dokumenterar vilka karriärvägar som är möjliga efter genomgången forskarutbildning. Det är tydligt
att genomgången forskarutbildning leder till anställningsbarhet, i första hand inom akademin. Det är
inte lika klart på vilket sätt doktoranderna förbereds för ett arbetsliv utanför universitets- och
högskolevärlden. Detta kan ske exempelvis genom en mer formaliserad karriärvägledning i
handledningen. Ur detta hänseende är det också positivt att institutionen försöker knyta närmare
kontakter med sina alumner. Bedömargruppen ser detta som ett utvecklingsområde.
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Doktorandgruppen är representerad i olika styrelser och andra organ där man diskuterar frågor som
är av vikt för forskarutbildningen. Man arbetar medvetet med frågor som rör den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön, och det kan noteras att doktorandnärvaron är hög. Samma sak gäller för
trivseln på arbetsplatsen. Handledarbyten har blivit ovanliga och en bidragande orsak till det kan
vara trehandledarsystemet, som verkar uppskattat av såväl doktorander som handledare.
Beskrivningen av hur handledarbyten går till är tydlig. Däremot framgår det inte vilka rättigheter som
kommuniceras till doktoranderna när det gäller handledarbyte, samt vilket eventuellt stöd som
doktoranderna och handledarna erbjuds vid handledarbyte. Bedömargruppen ser detta som ett
utvecklingsområde. Bedömargruppen ser också flera goda exempel på kvalitetsdrivande insatser,
såsom trehandledarsystemet, introduktionskursen samt doktorandhandboken. Alla dessa bidrar på
olika sätt till att doktorandperspektivet säkerställs i forskarutbildningen.
Av självvärderingen framgår att lärosätet arbetar aktivt för att skapa jämställda villkor vad gäller kön
och andra bakgrundsfaktorer genom att anonymisera antagningsprocessen. Man har också tillsatt
en arbetsgrupp med rådgivande funktion för att bevaka och följa upp jämställdhets- och
jämlikhetsfrågor. Jämställdhetsfrämjande insatser, såsom kompetensutveckling för kvinnliga
medarbetare med sikte på professorsbefordran, planeras. Förutom doktorandgruppens relativt
jämna könsfördelning framgår det inte särskilt tydligt hur jämställdhetsperspektivet integreras och
diskuteras i forskarutbildningens olika aktiviteter. Bedömargruppen ser detta som en svaghet i
arbetet med att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen.
I bedömningsunderlaget finns flera exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkerställa
kvaliteten i handledningen och forskarutbildningen. Här bör särskilt noteras olika sammanhang för
utbyte av handledarerfarenheter, trehandledarsystemet samt det pågående arbetet med att ta fram
ett digitalt handledningsarkiv.
Flera kvalitetsdrivande åtgärder rapporteras i anslutning till utveckling och uppföljning av
forskarutbildningskurserna. Bland annat har man arbetat för att säkerställa att forskarutbildningen
svarar mot examensmålen. En viktig del i detta arbete har varit att utveckla och anpassa
forskarutbildningskurserna med sikte på de kunskapsmål som inte direkt examineras genom
avhandlingen. Bedömningsunderlaget ger exempel på flera goda utvecklingsinitiativ som baseras
på tidigare erfarenheter från forskarutbildningen, vilket pekar på ett målmedvetet kvalitetsdrivande
åtgärds- och uppföljningsarbete.
Stockholms universitet

Specialpedagogik -

A-2016-10-

licentiat- och
doktorsexamen

4079

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och förankrat i den vetenskapliga grunden. Kopplingen till
beprövad erfarenhet är väl tillgodosedd via samverkan med det omgivande samhället och genom
forskningens tvärvetenskapliga karaktär. Institutionens forskningsområden är relevanta och
forskningen håller hög internationell klass. Handledarnas antal och deras sammantagna kompetens
bedöms vara adekvat och tillräcklig. Det strategiska arbete som institutionen har bedrivit garanterar
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handledarresurser även på lång sikt. De nätverk och forskningssamarbeten som institutionen
systematiskt utvecklar bidrar också till att säkerställa adekvat handledarkompetens för de enskilda
doktoranderna. Handledarnas möjlighet till forskning inom ramen för anställningen garanteras, och
handledarnas kompetens följs upp kontinuerligt.
Den omfattande internationella publiceringen visar att institutionens systematiska kvalitetsarbete
har burit frukt. Forskarutbildningsmiljön bedöms ge doktoranderna goda möjligheter att bedriva
forskning som möjliggör doktorsexamen inom planerade tidsramar. Förutsättningarna att få
högklassig handledning och stöd för exempelvis konferensresor är goda. Doktorandgruppens
storlek är tillräcklig med avseende på dynamiken i forskarutbildningen. Bedömargruppen noterar
också att lärosätet arbetar strategiskt för att kunna utlysa doktorandanställningar regelbundet.
Bedömargruppen vill dock uppmärksamma behovet av systematiskt strategiarbete när det gäller
institutionens expansionsplaner.
Bedömargruppen noterar att doktoranderna har goda möjligheter att nå examensmålen under
utbildningen. Forskarutbildningens uppbyggnad som helhet, med den genomtänkt planerade
kursdelen, kursaktiviteterna och examinationerna som är kopplade till examensmålen,
avhandlingsprocessens genomtänkta struktur med tydliga gransknings- och avstämningspunkter
samt uppföljningssystemen bidrar sammantaget till att säkerställa måluppfyllelse och till att
doktoranderna kan slutföra utbildningen inom den angivna tiden. De välplanerade
seminarieaktiviteterna bidrar även till att doktoranderna kan utveckla en forskaridentitet.
Bedömargruppen noterar också att lärosätet på ett tillfredsställande sätt lyckats hantera de
utmaningar som kommer av ett stort antal doktorander som bedriver forskarstudier på deltid.
Bedömargruppen noterar att arbetslivets perspektiv är mycket väl beaktat. Institutionen har
välutvecklade kontakter med det omgivande samhället. Överlag bedrivs forskarutbildningen i nära
samverkan med arbetslivets intressenter, vilket bidrar till att utbildningen i högsta grad är användbar
även utanför akademin. Bedömargruppen har dock identifierat internationalisering som ett
utvecklingsområde. Eftersom forskningen håller hög internationell nivå och det finns ett intresse för
specialpedagogisk verksamhet som en del av den nordiska välfärdsmodellen bör det finnas goda
möjligheter för doktoranderna att göra internationell karriär.
Bedömargruppens uppfattning är att doktorandperspektivet är väl beaktat i forskarutbildningen.
Doktoranderna verkar ha reellt inflytande och deras synpunkter tas till vara vid planeringen och
genomförandet av utbildningen. Bedömargruppen noterar dock att det saknas ett formellt
doktorandråd, och anser att inrättandet av ett sådant ytterligare skulle förbättra institutionens
möjligheter att ta vara på doktorandernas synpunkter på studierna och arbetsmiljön.
Jämställdhetsperspektivet är mycket väl integrerat i utbildningen. Bedömargruppen vill särskilt
uppmärksamma det systematiska jämställdhetsarbete som institutionen har utfört för att råda bot på
den ojämna könsfördelningen bland personalen och doktoranderna. Ett led i detta är det
systematiska arbetet med webbsidorna. Sammantaget vill bedömargruppen lyfta fram
specialpedagogiska institutionens jämställdhetsarbete som ett gott exempel på hur ett
jämställdhetsperspektiv kan integreras i forskarutbildning.
Underlagen tyder sammantaget på att rutinerna och processerna för uppföljning och återkoppling är
systematiska och genomtänkta. Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta fram är
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procedurerna för seminariebehandling och granskning av doktorandernas framväxande
avhandlingsarbete. Överlag verkar uppföljningen av doktorandernas progression vara fungerande.
Positivt är också att institutionen kontinuerligt identifierar styrkor och svagheter hos uppföljningsoch återkopplingsrutinerna, vilket tyder på ett medvetet kvalitetssäkrande arbete.
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Umeå universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Umeå universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104073

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlaget att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik vid Umeå universitet bedrivs vid den pedagogiska institutionen och
tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Utbildningen har en nära anknytning till flera
grundutbildningsprogram, bland annat lärar-, psykolog- och polisutbildningarna. Den lokala
ämnesprofilen är bred och definieras genom sex prioriterade områden. Doktoranderna tillhör ett
eller flera av dessa, och har på så sätt tillgång till såväl seniora forskares nätverk och
forskningsverksamhet som till nätverk och uppdrag knutna till det omgivande samhället.
Av underlaget framgår att man förstärker personalresurserna genom externa handledare som bidrar
till forskarutbildningsmiljön på ett positivt sätt, men som också innebär en sårbarhet när det gäller
stabilitet och kontinuitet i kompetensförsörjningen. Bedömargruppen konstaterar att
publikationslistorna sammantaget visar hög vetenskaplig kompetens i handledar- och lärargruppen,
och att antalet docenter har ökat märkbart de senaste åren efter en särskild satsning på
docentmeritering från fakulteten. Bedömargruppen konstaterar dock att antalet professorer i nuläget
är litet, och att bara en av de två tillsvidareanställda professorerna är professor i pedagogik. Av det
samlade underlaget framgår att lärosätet arbetar aktivt för att rekrytera fler professorer och det
pågår tillsättning av en professor i specialpedagogik. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill
understryka vikten av att lärosätet arbetar aktivt med att rekrytera fler professorer för att tillgodose
behovet av forskningsledare och handledare i utbildningsmiljön.
Av självvärderingen framgår att det minskande antalet doktorander under de senaste åren har
inneburit problem att erbjuda kurser i den utsträckning doktoranderna behöver. Det har också blivit
svårare att upprätthålla kvalitet i utbildningsmiljön i sin helhet, något som bedömargruppen ser som
en svaghet. Det framgår dock att lärosätet arbetat aktivt för att öka rekryteringen av doktorander.
Under intervjuerna framkom att detta arbete varit framgångsrikt, och att det finns finansiering för att
rekrytera tio till elva doktorander inför hösten 2018. Bedömargruppen ser positivt på denna
utveckling. Ett centralt instrument för att säkra måluppfyllelsen i de tre kunskapsformerna är
målmatrisen som kopplar ihop de nationella examensmålen med lärandemålen i kurser, seminarier,
konferenser och andra inslag i utbildningen. Bedömargruppen konstaterar att matrisen ger en
detaljerad bild av hur utbildningens utformning, genomförande och examination sammantaget
bidrar till måluppfyllelse och till att utbildningen slutförs inom planerad tid. Vad gäller
kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt är bedömargruppen tveksam till om
matrisen är tillräckligt öppen för andra dimensioner i lärandet av det angivna målet. Förmåga till
reflektion och analys i relation till insikter om relationen mellan vetenskap och samhälle kan enligt
bedömargruppen uppnås även genom andra aktiviteter än de som redovisas i matrisen.
Bedömargruppen ställer sig positiv till matrisen som ett instrument för att följa doktorandernas
utveckling och progression över tid.
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Bedömargruppen uppmärksammar att lärosätet ser ett behov av att utveckla system och strategier
som bättre integrerar arbetslivsperspektivet i utbildningen, eftersom detta i nuläget är avhängigt
individuella intressen hos doktorander och handledare. Bedömargruppen konstaterar att detta är ett
viktigt utvecklingsområde, och ser positivt på de utvecklingsplaner som nämns i självvärderingen
vad gäller alumnverksamhet och utveckling av de individuella studieplanerna så att de även följer
upp aktiviteter som förbereder för ett föränderligt arbetsliv. Bedömargruppen ser även positivt på att
man arbetar för att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö, och vill särskilt betona
betydelsen av fortsatt arbete med att skapa tydliga rutiner för att tillsätta och byta handledare. Detta
arbete bör innefatta utvecklade möjligheter för doktoranders delaktighet i val av handledare.
Bedömargruppen menar vidare att fortsatt översyn och åtgärder för alla doktorandkategoriers
möjlighet att delta i utbildningens alla delar är ett viktigt utvecklingsområde.
Bedömargruppen konstaterar att underlaget visar att det finns formella förutsättningar för att
integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningens utformning och genomförande, och att frågor om
jämställdhet aktivt lyfts i utskott och kollegier.
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Uppsala universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Uppsala universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104074

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Den breda ansatsen i utbildningen skapar en öppenhet gentemot de intressen doktoranderna
uttrycker och som arbetslivet efterfrågar. Det finns en omfattande samverkan med andra
forskningsmiljöer, såväl inom lärosätet som med andra lärosäten i Sverige och dessutom i andra
länder. Både bredd och djup finns i forskarutbildningsämnet pedagogik. Det råder ingen tvekan om
att institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har utvecklade modeller, system och
strategier för att både säkerställa och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen i pedagogik.
Forskarutbildningen i pedagogik skapar förutsättningar för att doktoranderna utvecklar en
kunskapsmässig progression. Detta gäller bred kunskap och bred förståelse, men också en mer
specifik och avgränsad kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet. Det finns en
utvecklad systematik för att säkerställa måluppfyllelse. Bedömargruppen vill lyfta fram
handledarkollegiets regelbundna och täta uppföljning som ett gott exempel på att kvaliteten
säkerställs i utbildningen, men också på att doktorandernas intressen tas till vara.
De anställda vid institutionen samverkar regelbundet med framför allt offentlig verksamhet, vilket
innebär kontaktytor och mötesplatser som kan vara av betydelse för framtida uppdrag inom
arbetslivet. Arbetslivets komplexitet utgör ofta fokus i kursutbudet, i examinationsuppgifter och i
doktorandernas avhandlingsområden. Däremot uppmärksammas inte innebörden i ett "föränderligt
arbetsliv". Bedömargruppen vill ge en eloge till det systematiska arbete som genomförs för att
koppla arbetslivet närmare doktoranderna, till exempel när det gäller alumners medverkan.
Bedömargruppen konstaterar dock vissa svagheter i hur doktoranderna förbereds för
forskningskommunikation med grupper utanför akademin.
Bedömargruppen ser doktorandernas möjlighet att delta aktivt i att utforma sin egen utbildning som
mycket god. Doktoranderna har också goda möjligheter till inflytande, delaktighet och insyn vad
gäller utbildningen och arbetssituationen generellt. Doktoranderna deltar både på en individuell nivå
i utformandet av den egna utbildningen och på en övergripande nivå i utskott och nämnder. Det
finns utarbetade rutiner för att såväl förebygga som fånga upp och hantera problem som kan
uppstå. Bedömargruppen ser det därför som mycket positivt att lärosätet på olika sätt systematiskt
säkerställer kvaliteten i doktorandernas arbetssituation och skapar en grund för framtida
yrkesmöjligheter.
Jämställdhetsperspektivet är väl integrerat i institutionens omfattande arbete med lika villkor, och
föräldrapolicyn är ett utmärkt exempel på hur en institution kan arbeta för lika villkor. Det finns en
generös praxis kring hur doktoranden kan förlänga sin doktorandtid, och man har rutiner för att
behålla kontakten mellan institutionen och föräldralediga doktorander. Det som dock inte framgår av
självvärderingen är hur institutionen arbetar för en jämnare könsfördelning bland doktoranderna.
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Institutionen har utvecklade modeller, system och strategier för att både säkerställa och utveckla
kvaliteten på forskarutbildningen i pedagogik. Man följer upp, genomför åtgärder och återkopplar till
de individer och sammanhang som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten för doktoranderna.
En central roll i denna process har handledarkollegiet. Institutionen säkerställer att doktorandernas
inflytande används i kvalitetssäkringen och i utvecklingen av utbildningen. Det finns rutiner för att på
ett tidigt stadium fånga upp, hantera och förebygga problematiska situationer. Doktoranderna
förbereds på ett adekvat sätt för en framtida arbetslivskarriär både inom och utom akademin, och
arbetslivets komplexitet synliggörs både i kurser och under de enskilda doktorandernas
avhandlingsarbete. Det vidgade perspektiv som institutionen anlägger på jämställdhet, och det
systematiska arbete som sker för att inkludera, bevaka och omsätta perspektivet till handling, ser
bedömargruppen som föredömligt. De relativt få doktoranderna och den låga andelen
nyrekryteringar utgör en utmaning för ämnets framtid. Bedömargruppen efterlyser en analys av
denna omständighet.
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Örebro universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Örebro universitet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104075

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Forskarutbildningen i pedagogik kopplar till två forskningsmiljöer: utbildning och demokrati samt
"Studies of Meaning-making in Educational Discourses" (SMED). Dessa utgör väletablerade och
välfungerande ramar för doktorandernas utbildning. Avgränsningen av ämnet är välmotiverad och
antalet handledare och deras kompetens motsvarar behoven i utbildningen. Uppmärksamhet bör
dock fästas vid att samtliga handledare inte genomgår pedagogisk forskarhandledarutbildning i
dagsläget.
Miljön består av aktiva och väletablerade forskare som representerar en bredd inom ämnet.
Dessutom finns en bra struktur för kompetensutveckling för handledare, såväl inom ämnet som med
avseende på handledning. Doktoranderna har goda möjligheter att delta i forskningsmiljön genom
medverkan i såväl nationella som internationella aktiviteter. Detta ger doktoranderna både
incitament och stöd att bygga upp professionella nätverk under studierna.
Bedömningen är att forskarutbildningen vid Örebro universitet ger doktoranderna goda möjligheter
att nå måluppfyllelse i de tre kunskapsformerna. Bedömningen grundar sig på forskningens
omfattning och inriktning, de internationella relationerna, kursutbudet och forskarutbildningens
struktur.
När det gäller arbetslivsperspektivet är det inomakademiska perspektivet mer utvecklat än andra
karriärvägar. Det är även inom akademin som en tydlig uppföljning av karriärer finns, även om
uppföljningen främst är informell. Systematiken i uppföljningen behöver stärkas, och lärosätet
behöver tydliggöra karriärmöjligheter utanför akademin. Ett sådant arbete är påbörjat.
Vad gäller doktorandperspektivet beskriver självvärderingen tydligt doktorandernas individuella och
kollektiva inflytande och möjlighet att föra fram synpunkter och förslag på åtgärder för att utveckla
och förbättra forskarutbildningskurser och forskarutbildningen i sin helhet. Utvecklingsområden
finns även inom jämställdhetsperspektivet. Lärosätet har nyligen identifierat ett antal
jämställdhetsproblem inom forskarutbildningen, och har planer för hur dessa ska kunna lösas.
Det sker en systematisk kvalitetsuppföljning genom utvecklade processer. Exempel på detta är
kvalitetsgranskningen av doktorandernas individuella måluppfyllelse.
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Utvärderingsavdelningen

Rektor

Handläggare

Carin Dänsel
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carin.dansel@uka.se

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom pedagogik
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för
utbildning på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik.
Mittuniversitetet
Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Utbildningen med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning på forskarnivå. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet
uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. För de utbildningar
som fått omdömet ifrågasatt kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att
utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom pedagogik. I
de fall lärosätet ger både licentiat- och doktorsexamen i pedagogik har dessa utvärderats
som en enhet. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger inom ramen för det
nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för
kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport
2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av
utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och
jävsförhållanden framgår av bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en
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bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån
nedanstående aspektområden och perspektiv (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1).
Aspektområden:
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling
Perspektiv:
- doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive
utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har
tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där det bedömts vara relevant har ändringar
gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det
samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet och att UKÄ efter uppföljning kommer att
ta ställning till om tillstånd att utfärda dessa examina bör dras in. (För närmare
information, se Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå,
Universitetskanslersämbetet 2016).
UKÄ:s samlade omdöme för aktuell utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Beslut i detta ärende har tagits av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter
föredragning av utredaren Carin Dänsel i närvaro av biträdande avdelningschefen Lisa
Jämtsved Lundmark och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Annika Pontén
Carin Dänsel

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Mittuniversitetet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Mittuniversitetet

Pedagogik - licentiat- och
doktorsexamen

A-2016-104070

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.
Även om bedömargruppen sammantaget finner att forskarutbildningen håller hög kvalitet finns det
en problematik i ämnets avgränsning i relation till doktorandernas forskningsinriktningar och kurser.
Eftersom det saknas en ämnesbeskrivning i den allmänna studieplanen har bedömargruppen fått
använda de individuella studieplanerna, självvärderingen samt intervjuerna som underlag för att
försöka förstå ämnets avgränsning vid lärosätet. Dessa innehåller inte tillräcklig information för att
ge en klar bild av ämnets avgränsning. Bedömargruppen anser att det är angeläget att lärosätet
tydliggör ämnets avgränsning för doktoranderna i relation till deras avhandlingsarbeten, för att bidra
till att doktoranderna utvecklar en förståelse för forskningsområdets bredd.
Handledarresurserna är goda och det pågår arbete för att säkerställa fortsatt tillgång till handledare.
Organisationen kring handledarkollegiets verksamhet är god, med frekventa möten och
doktorandrepresentation. Det är också positivt att man följer upp varje enskild doktorands situation
och progression inom ramen för kollegiet. Progressionen diskuteras varje månad, och vid
avhandlingsseminarierna bedöms doktorandernas progression inom avhandlingsarbetet.
Doktoranderna har möjlighet att ingå i olika sammanhang och vidga sina nätverk, bland annat
genom konferensdeltagande och det utvecklade samarbetet med Umeå universitet. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen ser är att utveckla rutiner för och tydliggöra vad som
krävs när det gäller internationell konferensmedverkan.
Bedömargruppen ser även möjligheter till utveckling inom hur forskarutbildningen kan följas upp
systematiskt, utöver den befintliga systematiska uppföljningen av doktorandernas progression.
Självvärderingen visar med tydlighet att det finns ett pågående och medvetet utvecklingsarbete för
att de tre forskningsinriktningarna ska fungera som en sammanhållen forskarutbildningsmiljö.
För aspektområdet Utformning, genomförande och resultat anser bedömargruppen att kvaliteten
överlag bedöms som god, men med utvecklingsmöjligheter. Upplägget med de obligatoriska
kurserna, möjligheterna till fördjupning genom valbara kurser både i och utanför det egna lärosätet
samt möjligheten att kontinuerligt delta i olika forskningsinriktningars aktiviteter är en god grund för
att utveckla både bred och fördjupad kunskap samt successivt ökad färdighet och
värderingsförmåga. Detta framgår främst av doktorandernas individuella studieplaner, medan
självvärderingens underlag inte beskriver detta i tillräcklig omfattning. En styrka och ett gott
exempel är att uppföljning, återkoppling och åtgärder sker frekvent och i kollegial samverkan, samt
att man sätter in individuellt anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas
behov. Arbetet med att tydliggöra förväntningar vad gäller progression i avhandlingsseminarierna är
också positivt ur doktorandsynpunkt. Vad gäller tydlighet finns dock utvecklingsområden i arbetet
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med att synliggöra målen och utveckla arbetet med den individuella studieplanen för att göra denna
till ett ännu mer verkningsfullt pedagogiskt redskap.
Självvärderingen beskriver att doktoranderna förbereds för en fortsatt akademisk karriär, och
majoriteten av de forskarstuderande fortsätter mycket riktigt också sitt yrkesliv inom akademin.
Doktoranderna skolas in i kollegialt arbete genom att de får möjlighet att bedriva undervisning i
ämnet under doktorandtiden. Samarbeten om studentutvärderingar och kollegiala bedömningar i
forskningsgrupper och lärarlag förbereder samma karriärväg. Bedömargruppen finner att både
alumnuppföljning och en medveten strategi för doktorandernas karriärplanering för ett föränderligt
arbetsliv - oavsett om detta sker inom eller utanför akademin - är utvecklingsområden.
Lärosätet arbetar aktivt för att doktoranderna ska ha möjlighet att delta i utbildningens utveckling
och lärprocesser. Till exempel finns en utbredd formell representation i nämnder, råd och kollegier,
och man har ett utvecklat system för att varje månad låta doktoranderna diskutera och förbereda
frågor att ta upp i de olika grupperna. Doktoranderna ger även återkoppling från möten de har
deltagit i. På detta sätt säkerställer man att doktorandernas synpunkter förs fram och att det finns
en möjlighet att delta i att utveckla beslutsprocesser som är viktiga för forskarutbildningen och
doktorandernas situation. Handledarkollegiets uppföljningar och individuella samtal bidrar också till
en trygghet för doktoranderna på flera plan.
För jämställdhetsperspektivet i forskarutbildningen hänvisar underlaget till lärosätets handlingsplan
och åtgärdsprogram för lika villkor. Planen sägs omfatta alla anställda och bland annat innehålla
åtgärder om lika villkor inom forskning och forskarutbildning. Bedömargruppen saknar dock en
genomtänkt strategi och exempel på åtgärder för att integrera jämställdhetsperspektivet i
utbildningen, och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv bidrar till att utveckla
forskarutbildningen.
Aspektområdet Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande,
men har både svagheter och utvecklingsområden. Rutiner för att kontinuerligt följa upp
handledarnas kompetens finns både centralt och lokalt via lärosätets respektive avdelningens
kompetensförsörjningsplan. Självvärderingen visar att identifierade utvecklingsområden fortlöpande
blir föremål för åtgärder som utvecklar personalen och verksamheten.
Det framgår tydligt av underlaget hur lärosätet arbetar med systematisk uppföljning på en
övergripande och generell nivå. Det framgår också att det finns en systematisk uppföljning av
doktorandernas progression. Däremot framgår det inte på vilket sätt forskarutbildningsmiljön som
sådan systematiskt följs upp för att säkerställa hög kvalitet. Det framgår inte heller hur man
systematiskt följer upp till exempel kvaliteten i kurser, handledning, seminarier och doktorandernas
möjlighet till övriga utbildningsinslag, eller hur detta arbete organiseras. Intervjuerna klargjorde inte
heller detta. Bedömargruppen ser därför den systematiska uppföljningen av forskarutbildningsmiljön
som ett utvecklingsområde.
Den systematiska uppföljningen av de tre kunskapsformerna bedöms som tillfredsställande. Att
uppföljning, återkoppling och åtgärder sker frekvent och i kollegial samverkan, med individuellt
anpassade åtgärder och stöttande insatser utifrån doktorandernas behov, bidrar till goda
förutsättningar att fullfölja utbildningen inom tidsramarna. Här fyller även handledningssamtalen och
arbetet med den individuella studieplanen en viktig funktion. En möjlig utveckling skulle kunna vara
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att se över utformningen av den individuella studieplanen så att planeringen och uppföljningen av
den kan tydliggöra kopplingen till doktorandernas behov och progression i relation till målen, samt
visa hur genomförda och planerade aktiviteter bidrar till detta. Det är otydligt och behöver utvecklas
hur kursernas utformning, genomförande och examinationer svarar mot målen. Av
bedömningsunderlaget framgår att det främst är doktorandernas arbete som följs upp systematiskt.
Det är otydligt på vilket sätt utbildningen som sådan följs upp, revideras eller hur återkoppling sker
till relevanta intressenter.
Motsvarande gäller även den systematiska uppföljningen av jämställdhetsperspektivet, som
bedömargruppen inte anser vara tillfredsställande. Den systematiska uppföljningen av arbetslivets
perspektiv kan utvecklas, särskilt när det gäller att förbereda doktoranderna för en karriär utanför
akademin. Dock finns tydliga rutiner för att följa upp doktorandperspektivet.
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1. Background information
1.1 Artistic Research in Music
Artistic research (Swedish: Konstnärlig forskning) is a young discipline in Sweden: The artistic Degree
Ordinance was introduced in the Higher Education Ordinance in 2009. Before this, ‘artistic development
work’ (Swedish: Konstnärligt utvecklingsarbete) was introduced in 1977 as a parallel to research in artistic
higher education institutions.
In connection with the Swedish reform of higher education in 1977, Malmö Academy of Music (MAM)
became part of Lund University. At that time, MAM offered music teacher education, the performing
musician’s programme and the church music programme. Already in 1996, MAM initiated the research
programme in Music Education, which until now has resulted in some 20 PhDs and 7 licentiates.
During the 1990’s, background work was carried out. This led to artistic research being established at
Lund University in the year 2000 and the first students were admitted in 2001. The first PhDs in Fine Arts
at Lund University graduated in 2006, and in Music in 2008. The Faculty of Fine and Performing Arts was
established in 2010.
Artistic research has by now been established in legal structures as well as in educational practice in
Sweden. The rationale for the formation of the new discipline has been described in the following terms by
Håkan Lundström (2013), former dean of the Faculty of Fine and Performing Arts:
· To create the opportunity for third-cycle studies in artistic higher education
· To further develop the knowledge base created by artistic development work
· To educate reflective artists with a high competence
· To position Sweden in the international field of artistic research
· To motivate governmental funding of artistic research, directly to institutions as well as to specific
projects
· To establish faculties of fine arts at the universities
· To create an artistic research domain (Swedish: vetenskapsområde)
· To start an artistic graduate school on a national level.
A Research Circle on Fine and Performing Arts (Konstnärligt forskarkollegium), supported by the Swedish
Research Council (Swedish: Vetenskapsrådet, VR), was an essential factor for developing the third cycle
studies during the first ten years. This was a network of institutions (Malmö, Göteborg and Umeå) where
seminars could be arranged and questions that related to research and to doctoral courses could be developed.
Starting in 2010, this function was taken over and broadened in a research school (Konstnärliga
forskarskolan) with support from the Swedish Research Council (VR). It was formally placed at Lund
University but was in fact a joint activity that included all twelve universities and university colleges in the
country that at the time had degree-awarding powers for second-cycle courses and study programmes. Until
its termination in 2015 it organized courses, workshops and supervisor courses and housed totally about 30
doctoral students. A majority of these students were formally tied to the Faculty of Fine and Performing
Arts in Malmö, that had degree-awarding powers, third-cycle courses and study programmes, a practice
that has continued in several cases.

1.2 Aims and points of departure
The programme for a Doctoral Degree in Music contains courses as well as individual work and is carried
out during four years of full-time studies (240 higher education credits). This includes course work and
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literature studies/seminars of 60 higher education credits and a thesis/artistic project of 180 higher
education credits.
The General Syllabus for Third Cycle Studies in Music leading to a Degree of Doctor of Philosophy in Fine
Arts describes the following aims:
The objective of the third cycle programme in music is to train students to become independent and critical
researchers equipped with broad subject knowledge, methodological skills and the ability to independently
conduct research projects. A further objective is to provide students with a broad scholarly training,
enabling them to assume professional roles in which research in the arts is of value. The focus of the
programme is on independent artistic work. Third cycle studies in music lead to a degree of Doctor of
Philosophy in Fine Arts or, as an intermediate exit point, a degree of Licentiate in Fine Arts.
For a degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Music the third-cycle student shall develop
Knowledge and understanding
• demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as advanced and
up-to-date specialised knowledge in his or her artistic field, and
• demonstrate familiarity with artistic research methodology in general and the methods of the specific field
of research in particular.
Competence and skills
• demonstrate creative capacity in the field of music
• demonstrate the capacity for artistic analysis and synthesis as well as the ability to review and assess new
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically
• demonstrate the ability to identify and formulate artistic issues with scholarly precision critically,
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research and other
qualified artistic tasks within predetermined time frames
• demonstrate through a documented artistic research project the ability to make a significant contribution
to the formation of knowledge through his or her own research
• demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss research and
research findings with artistic legitimacy and well-supported arguments in speech and writing and in
dialogue with the music community, academic disciplines and society in general
• demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and
• demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of others both
through research and education and in some other qualified professional capacity.
Judgement and approach
• demonstrate intellectual autonomy, artistic integrity and disciplinary rectitude as well as the ability to
make assessments of research ethics, and
• demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of art, its role in society and the
responsibility of the individual for how it is used.
Specific outcomes
In addition to the outcomes stated in the Higher Education Ordinance, the following outcomes apply to the
third cycle programme in music at Lund University.
For a degree of Doctor in the Fine Arts specialising in Music, the research student shall be able to
• develop research within his or her musical practice
• contribute to an expanded field of knowledge in the subject, and
• contribute to artistic development in the field and to development of education in artistic research in
music.
A degree of Doctor is awarded after the third-cycle student has completed a study programme of 240
credits including a defended and passed artistic research project comprising at least 180 credits.

1.3 Organization and structure
The Faculty of Fine and Performing Arts in Malmö is one of Lund University’s eight faculties. It comprises
the Art Academy, the Academy of Music and the Theatre Academy. These three institutions offer
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Bachelor’s and Master’s programmes in Fine Art, Music and Theatre, a Music Teachers’ Training
Programme, and third-cycle programmes in Fine art, Music, Music Education and Theatre.
The Faculty is led by the Faculty Board (Swedish: Fakultetsstyrelsen, KFS), which in turn reports to The
Board of Lund University (Swedish: Universitetsstyrelsen). Besides KFS, The Faculty Committee
(Swedish: Konstnärliga Fakultetsrådet, KFR), responsible for research matters and research studies on the
faculty level, the Academic Appointments Board (Swedish: Lärarförslagsnämnden), which processes
appointments to senior academic positions, The Gender Equality and Equal Opportunities Committee
(Swedish: Jämlikhetsgruppen), and The Health, Safety and Environment Committee (Swedish: Gruppen
för hälsa, miljö och säkerhet) all report to KFS.
The Faculty Office is led by a dean, a pro-dean, a head of the faculty office and an administrative staff. The
Art Academy, the Academy of Music and the Theatre Academy are each led by a department board and a
rector.
KFR consists of the directors of the PhD programmes in the four research disciplines represented in the
faculty, the director of the Inter Arts Center and three PhD candidates. This board is responsible for the
continuous review of the Individual Study Plans, and for the assessment of project applications to the Inter
Arts Center (IAC). As a resource for artistic research, this center was established in 2010 as a boundarycrossing meeting place for different art forms, for researchers and artists, for art and modern technology.
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2. Prerequisites
2.1 Staff (supervisors and other researchers)
The research environment at MAM is constituted by researchers and teachers but also includes assistant
supervisors from the Theatre Academy, from the Department of Psychology at Lund University and in
some cases also from abroad. It is essential to acknowledge the fact that any teacher at MAM has research
time accommodated in their assignment. A senior lecturer has 30% and a professor 50% research time.
Currently, Stefan Östersjö, who is director of the program and associate professor of artistic research is first
supervisor of three PhD candidates: Halla Steinunn Stefansdottir, Katt Hernandez and Francisca Skoogh.
Henrik Frisk, who is associate professor of artistic research at the Royal College of Music in Stockholm
(but with a long term association with MAM) is second supervisor of Katt Hernandez and Francisca
Skoogh. Kent Olofsson is second supervisor of Halla Stefansdottir, but also has an important function for
all students through his role as instructor at the Inter Arts Center. Associate professor of psychology, Per
Johnsson, is also advisor of Francisca Skoogh, thereby providing important input on the music psychology
strands in her project. Professor Håkan Lundström is first supervisor of Nguyen Thanh Thuy, whereby his
substantial experience working as a music ethnologist in Vietnam constitutes an essential factor. Her
second supervisor is the theatre director and playwright Jörgen Dahlqvist, who is senior lecturer at the
Theatre Academy. He contributes expertise directed towards the cross-disciplinary and often scenic works
that constitute the artistic output of her project. Out of the three PhD students who have been awarded a
PhD since 2014, Peter Spissky was supervised by Stefan Östersjö (1st supervisor) and professor Hans
Hellsten. Sara Wilén was supervised by Karin Johansson (1st supervisor), Stefan Östersjö and Henrik Frisk.
Earlier in this project, also Kent Sjöström, associate professor of artistic research in theatre, was Wilén’s
second supervisor. Bruno Faría was supervised by professor Anders Ljungar-Chapelon, with Dr. Antônio
Carlos Guimarães as external supervisor from Brazil (in accordance with the special agreements connected
to the external funding for his PhD).
As can be seen in detail in the Individual Study Plans, many of the doctoral students have shifted
supervisors a good number of times throughout their projects. There are clear routines for how such shifts
are carried out, building on a dialogue between student, supervisors and the programme director, but each
shift shall be motivated in a form addressed to KFR and eventually approved by the Dean of the faculty.
This process has been developed in order to secure a continuous quality of the supervision.
A number of other senior researchers contribute to the environment, most importantly professor Sven
Kristersson (who holds a PhD in artistic research in music), Eva Saether, who is head of programme and
professor of Music Education. Eva collaborates with Östersjö, Frisk and Dahlqvist on research on
migration through music and theatre. Within that sphere, the environment will be enhanced by the guest
professorship of David Hebert (professor of music at University of Bergen), funded for three years by a
Wallenberg research grant in a project headed by Stefan Östersjö. Further, professor emeritus of Music
Education, Göran Folkestad, is still active in the environment, as is (although intermittently) also professor
Marcel Cobussen, from University of Leiden, who supervised several PhDs in the earlier days and
participated in the international artistic research project (re)thinking improvisation (2009-2011). Similarly,
associate professor Erik Rynell at the Theatre Academy participated in the research project Ögonblickets
anatomi (Anatomy of the moment) together with Jörgen Dahlqvist and Kent Olofsson. Anna Houmann,
senior lecturer in Music Education was active in Sara Wilén’s part project Opera Nova. Hence, all the
above mentioned researchers contribute in various ways to joint research projects, to PhD seminars and to
projects taking place at the Inter Arts Center.

2.2 Third Cycle Environment
The Inter Arts Center (IAC) is an important hub in the work of all PhD candidates in music. IAC is an
infrastructure that provides artistic research with flexible localities and technology that facilitates the use of
experimental methods and interdisciplinary activities.
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The center is a resource for the creation of artistic work, both through the audio and video studios and the
project rooms, in which entire productions can be developed. Also, the Inter Arts Center has been the venue
for the recurring Interference Laboratories (and similar events under different headings), which form a
central part of the curriculum. Here, each PhD student is given space to present ongoing work, in a
dialogical setting which seeks to be centered around the musical practice rather than in a theoretical
framework. Each Interference Lab will have visiting researchers, and at least one of these guests - who in
the past two years have been professor Deniz Peters from the Kunstuniversität Graz, Austria (KUG),
associate professor Bennett Hogg from University of Newcastle, associate professor David Gorton from
Royal Academy of Music (RAM) in London and professor Mieko Kanno from the Sibelius Academy in
Helsinki - will be specifically invited to also provide supervision for the PhD candidates. Many of the
above mentioned senior researchers (see 2.1) also develop their work at the IAC, which in turn may create
options for more spontaneous conversations of each other’s projects.

2.3 Other resources
As mentioned in 2.1, in some projects, staff from the Theatre Academy have been engaged as supervisors
in PhD projects at MAM. Furthermore, the PhD programmes in Theatre and Music allow for a wider
context within which the students at MAM, and in particular through IAC, can have access to a wider and
interdisciplinary community.

2.4 Research activities and profile
Artistic research in Music at the Malmö Academy of Music has a focus towards performative knowledge,
and explores a wide range of expressions in composition, improvisation and musical interpretation. As
stated in the General Study Plan: ‘The aim of artistic research is to explore in depth, creatively challenge
and critically highlight traditional forms of musical creation and practice from the perspective of active
music practitioners and through innovative and often experimental projects.’
These interests are reflected in the individual PhD projects and in the senior research projects situated at the
research department. Some examples of senior research projects are given below.
Two senior research projects funded by the Swedish Research Council, (re)thinking Improvisation (20092011) and Music in Movement (2012-2015, Stefan Östersjö, PI) were directed towards the creation of more
robust knowledge concerning the impact of globalization and migration on musical creativity in
contemporary society. Here, interdisciplinary approaches brought researchers together, not only from
artistic and educational practices, but from a wider research field through international networks. Within
the academy, specialized competence on intercultural perspectives are a central contribution to these
research approaches. One example of this engagement can be seen in professor Håkan Lundström’s
participation in the international research project Sustainable futures for music cultures Towards an
ecology of musical diversity headed by Huib Schippers at Griffith University, Australia (see further,
Wettermark, & Lundström, 2016). Further, starting in July 2018, the renewal of traditional music in
intercultural settings will be explored in Musical Transformations - a three-year project funded by a
Wallenberg grant. The PI of this project is Stefan Östersjö, and as part of its research team (also including
Nguyen Thanh Thuy and Henrik Frisk), the American ethnomusicologist David Hebert has been hired as
guest professor at MAM.
The cross-disciplinary research project Discourses of Academization and the Music Profession in Higher
Music Education (DAPHME), funded by Riksbankens Jubileumsfond, investigates how processes of
academization affect performing musician programmes across Europe, with case studies in Norway,
Sweden and Germany.
The project Musical rhetoric in contemporary rituals, funded by Krapperupsstiftelsen, aims at articulating
and exploring the tacit dimensions and structural relationships enacted and embodied in musical practice,
with a special focus on the collaborative relationship between composers and musicians (in this case an
organist). The project is led by a senior researcher (prof. Karin Johansson), with the participation and
contribution of two PhD candidates (composers) and involves common documentations, presentations and
publications.
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Direct interactions between first, second and third cycle education are worked into the curriculum. At
MAM, a course in artistic research methods is taught on both bachelor and masters level, and applied in the
bachelor and master theses. Hence, research results are continuously implemented in the higher education
of music at Bachelor and Master levels, and shared in the international research community. An example of
this is the presentation and performance of three PhD candidates together with one of their supervisors of
their ongoing PhD projects at the Swedish Research Council conference Från konstnärlig högskola till
universitet (From Art Academy to University) in Borås, 2014 and at the Guildhall School of Music and
Drama conference The Reflective Conservatoire in 2015. These and other similar occasions provide
valuable feedback also for the development of the programme.
PhD candidates commonly teach in 1st and 2nd cycle courses and supervise thesis work. This forms an
important part of the development of a research based, not only research related,
undergraduate/postgraduate education.

2.5 National and international networks
In 2015, a national network for artistic research in Music (NKFM) was created, as the outcome of a
seminar at the Inter Arts Center, to which PhD candidates and senior researchers were invited. The most
recent network meeting was organized in February 2018 at the Inter Arts Center, in the form of an
Interference Laboratory. Within these annual network meetings, PhD students and senior researchers can
share ongoing projects and discuss methods and results. The aim is to increase this collaboration over the
next-coming years in order to organize courses and seminars on a national level, joining the artistic
research programmes in Piteå, Stockholm, Gothenburg and Malmö.
Since 2016, a collaboration between the Malmö Academy of Music, Kunstuniversität Graz (KUG) and
DocArtes (BE/NL) has been under development. Senior researchers have visited other institutions to give
lectures and provide supervision to PhD students. The most active exchange has been between MAM and
KUG, with frequent exchanges between Stefan Östersjö and Deniz Peters (professor of artistic research and
head of programme at KUG). Stefan Östersjö has since 2009 been a research fellow at the Orpheus Institute
and this connection constitutes an important connection to research in Music in other European countries
and the environment at MAM.

2.6 Seminars for supervisors
At MAM, supervisors meet on a regular basis in connection with the supervision situations and PhD
seminars. Furthermore, the Higher Research Seminars (see 3.1.7) partly function as a platform and a
starting point for the discussion of issues of supervision that transcend disciplinary borders.
During the Konstnärliga Forskarskolan 2010-2015, a supervision seminar which included a Higher
Education Development course was held on a national level for active supervisors in all partaking
disciplines. Several of the supervisors in MAM took part in this course, which was an important step in the
development of a discussion of questions concerning supervision that are specific for the discipline of
artistic research and resulted in an edited book publication (Frisk, Johansson & Lindberg-Sand, 2015). This
experience has inspired the continuation of discussions on supervision as depending ‘not only on personal
capacities and initiatives of individual supervisors and PhD candidates, but on strategic efforts and
investments at a university level’ (Johansson, 2015, p. 89).
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3. Design, implementation and outcomes
3.1 Structure of the Doctoral Programme
Most of the PhD candidates study part time throughout the programme, which means that the total
individual trajectory might be at the most eight years (since the minimum study speed allowed is 50%).
This is common in several artistic research programmes, and is related to the fact that the PhD candidates
simultaneously need to uphold their artistic careers. The individual artistic practice is also a general
prerequisite for carrying out the research. Since the implementation of the programme at MAM, six
candidates have completed the programme, and only one has quit, not due to issues with the project or the
supervision, but due to other commitments within the faculty. The experience from these completed
projects is that the sometimes slow study pace is not problematic per se. A possible risk embedded in the
extended study periods is that the scope of the artistic output becomes overwhelming, but also, that there is
a risk of creating ‘double doctorates’ when extensive theoretical study is combined with artistic results that
in themselves could motivate the degree.

3.1.1 Supervision
Each PhD project is centered around each student’s individual artistic practice. Therefore, the individual
supervision is a backbone in the program. Further, the ‘foundation courses’, the series of PhD seminars and
the Interference Lab constitute important components in the development of each individual project, but
also for the entire environment. Each PhD project is assessed through a series of part time seminars (at 25,
50 and 75%) with external examiners or ‘opponents’. In this assessment, attention is given to the quality of
the artwork as well as to the scientific rigor in the theory and methods, but importantly also to the relation
between the two.
As stated in the GSP:
‘At least two supervisors shall be appointed for each doctoral student, both of whom are to be responsible
for the programme of study and artistic project in accordance with an allocation of duties decided by the
Faculty Board. The principal supervisor is to be affiliated with the department employing the student and
have the qualifications of an associate professor. The assistant supervisor should have an expertise that
complements that of the principal supervisor. The principal supervisor, in consultation with the doctoral
student, is responsible for specifying the role and duties of the supervisor, and for maintaining a dialogue
about the studies and artistic project between the doctoral student, principal supervisor and assistant
supervisor. The doctoral student is entitled to supervision to an extent deemed necessary for a programme
of 240 credits (four years of full-time study). Supervision can take place individually or in groups. The
maximum allocation of hours for four years of supervision is 340 for principal supervisors (5 percent of
total working hours for four years) and 204 for assistant supervisors (3 per cent).
The supervision provided is to assist the student in defining a field of study and to support the progress of
the artistic work. The supervisors are appointed by the Faculty Board. The doctoral student is entitled to
change supervisor if a sufficiently qualified candidate is available at the department. A change of
supervisor has to be approved by the Faculty Board (see the regulations on supervision of third cycle
students).’

3.1.2 PhD Seminars
Regular PhD seminars are part of the curriculum, and are organized at an average of every second week
throughout the term. Here, much focus is given to sub-projects within each PhD project, but, they can also
be thematically structured, or be centered around a guest lecturer.
3.1.3 Interference Lab
A central factor in the structure of the curriculum is the idea of the laboratory as a site for the development
of artistic knowledge. An important attempt in this direction was the 2005 Knowledge Lab at Haus Der
Kulturen der Welt in Berlin. It brought together artists and researchers from a wide range of disciplines in
an event curated by Sarat Maharaj with the intention of unpacking artistic practice, to see how it ticks from
the inside, but in a format where the interactions were guided by the presentation and creation of theatre,
choreography, music and visual art.
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The idea is to take this ‘embodied knowledge‘— rather than any readymade body of ‘abstract
theorization‘— as our starting point. The issue is to begin by immersing ourselves in the performative
experience — looking , listening, acting out, saying, showing — responding to and interacting with the
image-sound-movement sequences presented by the various artist-contributors-respondents. (Maharaj
2005, p. 1)

Festival- and conference formats built from the concept of the lab have been developed in Malmö headed
by Stefan Östersjö, starting with the first Connect festival in 2006. Through the following editions up to
2009 and the further refinement of this model in the first Interference event at the Inter Arts Center in 2010,
we have consistently worked towards a format where artistic practice can be addressed from multiple
perspectives. In September 2016, Interference was introduced as regular feature of the artistic doctoral
programme in music, and has currently resulted in two-three editions each academic year. Here, a discourse
is created around each PhD project which emerges from the materiality and performativity of the practice
(see further, Östersjö, 2017) and a dialogue, first between the presenters and gradually expanding to all
participators, is created. This dialogue then, can be understood as not unlike the conversations that take
place between collaborating artists and thereby tends to be more directly in line with the evolving artistic
practice in question. These perspectives are discussed in Johansson & Östersjö (2014).

3.1.4 Courses
As stated in the General Study Plan (GSP), the PhD programme in Music includes 60 higher education
credits for course work and 180 credits for the thesis/artistic project. Of the 60 course credits, 30 are to be
used for ‘foundation courses’, as exemplified in the GSP. The remaining 30 credits are distributed in order
to fit the requirements of the individual project. Since the PhD projects vary in their design, the need for
courses vary accordingly, and the ‘foundation courses’ are not compulsory but may be decided upon in a
dialogue between the principal supervisor and the PhD candidate.
At the outset of the artistic PhD in 2010, it was common that GSP:s did not specify any formalised course
work. This was motivated by the view that the emphasis should be on the artists’ own work and process.
During the last decade however, at MAM we have increasingly structured the course part of the
programme, partly in response to requests from the PhD candidates, partly due to our experiences from
organising and working with the programme. The courses offer a starting point for discussions, a stable
framework and common references for individual PhD candidates as well as for course leaders. By now,
artistic research is an established field with a number of completed projects and a common knowledge base.
The ‘literary review’ in traditional science corresponds in artistic research to an overview of this field, both
in general and in the specific subject chosen in individual projects.
Apart from courses given at MAM, PhD candidates may take courses at other institutions or universities.
The 30 credits for ‘foundation courses’ are organised as follows:
During their first year, students will most often follow the Introduction Course, which provides an outline
of the research field and gives concrete examples of PhD work in Scandinavia and around Europe. The
course Method Development in Artistic Research in Music is the next important component, which,
through a display of mainly qualitative methods, aims to enable the candidates to design methods for their
individual projects, in ways in which artistic creation, documentation and analysis can interact. The content
and structure of the ‘foundation courses’ mentioned in the GSP are continuously developed, based on
course evaluations by both PhD candidates and course leaders. An example of such a process is given in
4.2; as a direct result of the evaluation of the assignments in the very first method course that was given, a
course in academic writing was developed, Academic Writing in Artistic Research in Music.
For the remaining 30 credits of the course part, students may decide upon suitable courses and activities in
dialogue with their supervisors. Many reading courses have been designed to meet specific needs in the
individual projects, sometimes also with external lecturers. An example of this is the course Analysis of
musical gesture (7,5 credits) in which Alexander Refsum-Jensenius, a leading musicologist in the field of
gesture studies, was guest lecturer.
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3.1.5 Part Time Seminars
The continuous evaluation of individual projects is an important part of the quality assurance process not
only for the individual PhD candidate but for the institution, the university, and the discipline – not the least
in recently established research disciplines such as artistic research.
Throughout every PhD project in Music at MAM, the main responsibility for continual evaluation and
feedback lies with the supervisors. This is carried out in closer sessions with individual candidates and in
PhD seminars. These are regularly occurring and provide the opportunity to present ongoing projects and
receive comments from peer doctoral students and other senior researchers at MAM.
The research department of Music at MAM is relatively small and yet plays an important role on the
international arena of artistic research. Therefore, external contributions are seen as important parts of the
evaluation process in the PhD programme. All emerging PhD projects are evaluated at three evenly
distributed part time seminars, organised when approximately 25%, 50% and 75% of the time has passed.
External opponents, chosen in line with the particular needs of each project, are invited to these seminars
which are public events, announced by the Faculty. They are most often conducted over two days, with a
performance in the evening and a seminar the following day.
Over the years, this combination of ongoing, everyday feedback and highlighted public events that
resemble the final dissertation act have proved to be a valuable preparation for the PhD candidates,
psychologically as well as academically. In several instances, the external comments given at part time
seminars have influenced and changed the project direction considerably. The external opponent at the 75%
seminar is usually one of the three members of the committee at the dissertation, and can thus also evaluate
how the PhD candidate has responded to and treated comments given at this final stage of the work.
The emphasis differs between the part time seminars: from a focus on the project plan and content in the
25% seminar, over preliminary results in the 50% seminar, to a nearly complete thesis in the 75% seminar.
The PhD projects sometimes illustrate precisely this type of progression, but the occurrence of other routes
towards completion are common.
The concentration on explorative, sometimes experimental, artistic work in combination with reflection and
analysis is the cornerstone of the artistic PhD, and every project is in some sense unique. One of the
challenges in the formation and development of artistic research as a discipline concerns the balance
between, on the one hand, establishing a common body of knowledge and letting new PhD projects build
on this in the application of methodology and theory, and, on the other hand, offering the space for every
artistic project to develop on its own terms. In this perspective, the external evaluations provided in the part
time seminars are invaluable both to PhD candidates, supervisors and the institution.

3.1.6 Conferences and research networks
In addition to the series of artistic research laboratories at the Inter Arts Center, several larger conferences
have been organized. Most notably, (re)thinking Improvisation (2011), which combined seven laboratories
on different topics with 19 public concerts1, Tacit or Loud (2014), an interdisciplinary event which was
similar in scope but different in content. Here, each set of presentations in the lab was framed by an invited
keynote speaker (Sally-Jane Norman, Trinh T. Minh-ha, Leena Rouhiainen, Bertha Bermúdez Pascual
and Marc Leman)2.
In addition, recurring platforms in which the PhD candidates present artistic work at the Inter Arts
Center are the festivals Transistor (twice a year) and Intonal.
Since 2015, when the collaboration with KUG was officially launched, at least one PhD candidate will be
invited to the yearly Artikulationen conference and festival in Graz. The PhD candidates in the programme
have been accepted for presentations in the later editions of the conference European Platform for Artistic
Research in Music (EPARM), the Orpheus Doctoral conference, and at the Guildhall School of Music.
1

See further the multimedia publication with the same title which comprises a book (edited by Frisk &
Östersjö, 2013b), a DVD and two CDs.
2
http://www.teatrweimar.se/tacitorloud/symposium.htm
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The Faculty of Fine and Performing Arts is part of the network Scandinavian Academy for Artistic
Research (SAAR), and thereby organizes a summer academy for artistic research, which takes place every
August, either in Sweden, Norway or Finland. In August 2018, SAAR is organized by Stefan Östersjö at
the Inter Arts Center. This academy constitutes an important opportunity for PhD candidates to present and
discuss their work in a Scandinavian context of artistic PhDs and supervisors from a wide range of
disciplines.

3.1.7 Docent Seminars
In 2009, the docent seminar was introduced in Music Education as part of the development of a formalised
post-doc path, from the PhD dissertation to the docent qualification. Since this is not common at other
Higher Education Institutions (HEIs), the seminar has welcomed participants from other Swedish
institutions, e.g. Stockholm, Karlstad, and Kristianstad. The seminar functions as a support for post-doc
researchers and as a meeting place for discussions, also on a national level, about disciplinary development
– in Music Education and gradually also in Music. The first three PhD candidates in Music graduated in
2008, after which two achieved post-doc positions. The docent seminar has consequently been widened to
include the two disciplines, and two researchers from MAM have so far been awarded the docent degree in
artistic research in Music. This development has stimulated discussions about, for instance, methodological
questions, formats for publication of research projects and the role of researchers in social and political
contexts. One illustrative example concerns the issue of ‘independent research’, which is one of the quality
criteria described in the Faculty’s Guidelines for docent qualification3. Many artistic research projects are
collaborative and especially explore aspects of collaborative artistic interaction. How can ‘independent
research’ be seen and evaluated in the documentation and publication of such projects? Discussions about
this and other related questions enrich both disciplines.
3.1.8 Higher Research Seminars
The roots of the higher research seminar can be traced to the Music Education seminar initiated at MAM in
the 1980’s, in order to strengthen pedagogical as well as artistic developmental work and research at the
institution. It is also connected to the ForMuLär seminar (Forum för Musikaliskt Lärande; Forum for
Musical Learning and Teaching), that started in 2005 as a setting for the presentation and discussion of
HME teachers’ artistic developmental work, and as a publication series documenting artistic and
pedagogical knowledge building processes in MAM.
With today’s two PhD programmes, the Higher Research Seminar is a forum for cross-disciplinary
discussion and exchange of ideas between knowledge traditions. An external guest lecturer, often from
another discipline, is usually invited to introduce a discussion that connects to in-house research projects. It
is open to all teachers and students at MAM as well as to professional musicians and teachers from outside
the institution. The seminar can form part of the course content of PhD candidates in Music.
In 2017, a seminar specifically focusing senior research in both Music and Music Education at MAM
started. Senior researchers are often caught up in a daily routine of supervision, teaching and
administration, and this seminar aims at providing a space for inspiration through detailed, in-depth peer
discussions of on-going postdoc projects. PhD candidates are invited to these seminars, which also include
e.g. discussions of external research applications and publication issues.

3.2 Achievement of qualitative targets
The qualitative targets defined in the General study plan (GSP) are listed above in section 1.2. They can be
referred to as a further specification of how these targets are met in the design of the program, and in
sections 3.2.1 to 3.2.3, specific reference will be made to some of these goals.

3.2.1 Knowledge and understanding
The programme underlines the necessity of each PhD candidate’s situatedness in musical communities
external to academia. It is assumed that studies in artistic research in Music should be designed to respond
3

https://performingarts.prodwebb.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/docentkriterier_vid_konstnarliga_faku
lteten_ny_version_170531.pdf
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to artistic challenges and possibilities, through analytical and artistic means. The first means for the
development of knowledge and understanding is the continuous process of designing and evaluating the
individual project through the ISP. A central element in the interaction between PhD candidates,,
supervisors and other researchers in the environment is the Interference Laboratory, in which artistic
projects in progress are presented and discussed ‘on the floor’. Further, regular text analysis seminars allow
for a dialogue on the development of discursive knowledge. The design of methods in an artistic PhD must
be responsive to the artistic practice as it develops, and should be designed to create direct interactions
between analysis and the artistic output (Frisk & Östersjö, 2013a).
A concrete example of such development can be found in Peter Spissky’s PhD project Ups and Downs
(2017). When Spissky launched this project, concerned with historically informed performance, he was
concertmaster of Concerto Copenhagen, a leading baroque ensemble in Scandinavia. Through a study of
how gesture can inform the interpretation of early music, and qualitative analysis of video documentation
from individual practice, rehearsals and concert performances, Spissky has not only contributed to a better
understanding of the performer’s role in musical creativity, but also, his career as a soloist took off in the
later years, launched by his exploration of the relation between ‘the soundist virtuoso’ and HIP4 in
performances of Vivaldi’s Four Seasons. Hence, a manifestation of increasing an ‘advanced and up-to-date
specialised knowledge’ in the artistic field in which he was working. This process of artistic and conceptual
development was based on the design of the project, with the relation between artistic production, the
continuous documentation and analysis of this practice, methods that were assessed and developed through
the method course and a series of courses of gesture analysis which were carried out also through guest
lectures/tuition with Alexander Refsum-Jensenius and visits with Rolf-Inge Godøy in Oslo. He eventually
concludes that ‘if the recognition and realization phases rather clearly express a point of departure, in being
an interpretation of something – a score, a dance pattern, and so on – the rehearsals and performances bring
a new perspective to the process: the interaction in performance.’ Here, he argues that ‘the gestures and
dance movements are enacted, coordinated, and reshaped. Such musical negotiations, both verbal and those
happening in direct musical dialogue, express the breadth of the actions (and indeed perceptions) that form
an embodied interpretation’ (Spissky, 2017, n.p.). In the method development in Spissky’s project, ‘broad
knowledge and systematic understanding of the research field’ are combined with a specialised
employment of ‘the methods of the specific field of research in particular’, achieved largely through the
courses in gesture analysis which were designed specifically for his project. In this respect, every PhD
project presents very particular challenges in terms of design and method, which in turn puts high demands
on broad competence and skills in the research environment. Here, the size of the environment and the
limited number of senior researchers is a weakness, which in a short term perspective can only be
addressed through further national and international collaboration.

3.2.2 Competence and skills
As discussed above in section 3.1.3, the Introduction and Method courses are central to the earlier stages in
the development of a PhD project in the programme. As can be seen also in 3.2.1 above, individual courses
are designed within each project to further develop the methods used. Through the seminar series, the
ability to communicate research findings, and to create a translation from embodied and artistic knowledge
into the discursive domain is developed. Conference presentations are regularly discussed and rehearsed in
the PhD seminars in order to further develop each candidate’s ability to communicate knowledge from
these domains.
An example of how new knowledge can be created through the application of research methods and the
application of analytical frameworks, and how this knowledge may be communicated through academic
writing as well as artistic production can be found in the ongoing PhD project of Nguyen Thanh Thuy.
Through a gender analysis of the performance of traditional music in TV-shows in Vietnam, she has
developed a series of conceptual artistic productions which address these issues from different perspectives.
She has discussed these in a series of peer-reviewed articles and book chapters during her PhD (her 75%
seminar was held June 8, 2018) but also presented artistic productions in Vietnam, on tour in Europe and
the US. The installation/performance Inside/Outside was exhibited between 2015 and 2018, first at the

4

See further Spissky’s thesis (2017): http://www.upsanddowns.se/v3ct1.htmls
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Museum of World Cultures in the ‘Playground’ exhibition5, which met thousands of visitors until it moved
to the Ethnographic museum in Stockholm in 2017.
In a performance of Arrival Cities: Hanoi (another production in her thesis, produced within the senior
research project Music in Movement headed by Stefan Östersjö) in Berlin at the Turbulenzen Festival of
intercultural music in December 2017, Andreas Engström wrote in a review: ‘Here we could arguably
encounter a future world-culture, where the participators, with their deep insights and competences in their
respective art forms - contemporary western and Vietnamese art music, postdramatic theatre and northern
Vietnamese theatre, had created a work, the genre of which was never defined, and which could be
presented in a wide range of contexts’ (Engström, 2017, n.p.).
In addition to artistic production and academic publications, the results of the project have also been
communicated in conferences and public talks in Vietnam, Europe (in Malta, Ghent, London, Lund,
Stockholm) and the US. Similarly, all PhD candidates make regular presentations in international
conferences, at an average one or two per academic year.
Taken together, it may be argued that the above achievements can be said to ‘demonstrate the ability in
both national and international contexts to present and discuss research and research findings with artistic
legitimacy and well-supported arguments in speech and writing and in dialogue with the music community,
academic disciplines and society in general’, just as stated in the GSP (see further section 1.2). But this
project had the advantage of being part of an externally funded research project, which provided substantial
funding for the artistic work, and thereby also contributed to the international presence of the productions.
A weakness in the structure of the program at MAM is the lack of formalized collaborations with music
institutions in the region and elsewhere. This is a concern which is being looked at at the faculty level and
is also addressed through the development of IAC. A network with institutions in the field of theatre is
under development and music institutions should be the next target. These issues are further discussed also
in the report from the interviews with PhD candidates in section 4.

3.2.3 Judgement and approach
An important aim of the design of the courses and seminars is to provide tools for the PhD candidate to
develop an articulated understanding of one’s artistic practice, regarded from a societal and political
perspective. In the GSP, this is defined as the ability to ‘demonstrate specialised insight into the
possibilities and limitations of art, its role in society and the responsibility of the individual for how it is
used’. To meet this goal, courses related to gender analysis, ecology, music psychology and other
perspectives have been created, either internally or externally. Hereby, the PhD candidate is provided with
further tools with which to situate their practice and develop independent relations to the field of practice as
well as a creative interaction with a wider society. One example of such engagement is found in the work
of Sara Wilén, who, as part of her PhD, staged a series of public discussions of gender and power in opera,
which launched an extensive discussion in public media (Wilén 2017, pp 214-15). Similar societal impact
can be seen in Nguyen Thanh Thuy’s PhD, as discussed above in section 3.2.2.

3.3 Gender equality
MAM welcomes students from all backgrounds, and holds an intersectional rather than gender-only
perspective on student admission. Among the current and most recent PhD candidates a wide field of
nationalities and different backgrounds are represented, with a leading Vietnamese dan tranh player, an
American free improviser, one Icelandic and one Slovenian Baroque performer, and finally three musicians
from classical western music, a classical pianist, a singer from Sweden and a flautist from Brazil. As stated
in the GSP, the activities of PhD candidates in Music ‘...are to be conducted in forms that enable each and
every student to develop in accordance with their personal circumstances and unaffected by irrelevant
considerations of gender, ethnic or social background, religion or other belief, sexual orientation or
disability. The Faculty of Fine and Performing Arts has a zero tolerance policy towards all forms of

5

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/aktuellautstallningar/utstallningsarkiv/playground1/vietnamnndelen_us/
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discrimination.’ MAM has been increasingly active in this development over the past few years, also
through its participation in the university group for intersectional questions.
At present (spring 2018) all four PhD candidates are female. This is related to a focus on individual quality
in the assessment of applications more than to a strategy concerning gender equality. In the latest round of
PhD candidate admissions, two applicants out of 80 were appointed, both female. The third and fourth
applicants on the ranking list were male and would have been accepted if university funding of the
programme had been more extensive. The present all-female group can be seen as balancing the first group
of three PhD candidates in Music, admitted in 2003, who were all male. If all PhD candidates since the start
of the programme at MAM are taken into account, the gender balance is now equal (5 male and 5 female
students).
In the field of artistic research in Music nationally, the majority of appointed PhDs since the degree was
introduced in 2009 are male, which is reflected in an imbalance when it comes to senior researchers. In
MAM, the programme has been headed by a female professor since 2009 (until 2015, as senior lecturer)
and the two central research positions are now held by the same female and one male senior lecturer.
However, all secondary supervisors are male.
We find this situation both problematic and difficult to adjust at the moment, due to the lack of senior
research competence. Even though a change will probably occur in a few years when more women have
completed their PhDs, this issue is also connected to the question of postdoc funding. PhD candidates need
supervisors with experience of senior research in their own field, and the opportunities for postdoc
positions at MAM are at the moment scarce. The situation with only female PhD candidates and mostly
male supervisors can in certain projects be balanced through the strategic choice of external opponents for
the part time seminars. These opponents are by necessity often from nearby disciplines; one example is the
input given by a sociologist, who is also a video artist and dancer, at the 50%-seminar of the project The
choreography of gender in traditional Vietnamese music.
Several PhD projects at MAM focus on gender issues, and a reading course in gender analysis (Music and
Gender, 7,5 credits, KOMU023) has been given since 2012.

3.4 Follow-up, measures and feedback
There is a course evaluation connected to each PhD course given at MAM. This is seen partly as a way of
measuring how the course has corresponded to the stated aims, and partly as an important step in the
continual development and improvement of the programme. The format of evaluations vary from group
discussions to written responses, or a combination of both of these. A concrete example of how an
evaluation may be enacted and its consequences is given below.
The example is taken from one of the ‘foundation courses’ at MAM in 2013-2014 and illustrates how both
the course and programme development may benefit from the evaluation processes. The course Method
development in artistic research (7,5 credits) departs from the notion that there is a field of tension and
interaction between artistic methods and methods for artistic research, and that the chosen research methods
consequently influence and affect the artistic methods and the artistic outcome of projects. In the course
syllabus, questions such as the following are focused:
·

Can the artistic process be both object and method?
· Do the qualitative research methods afford approaches to situating the artist’s subjectivity in the
research?
· What is the function of experimentation in artistic research?
· What kinds of knowledge is produced in the artistic research process and how can it be
communicated?

The learning outcomes stated that the students should:
· demonstrate a fundamental understanding concerning research terminology.
· demonstrate knowledge about the general aims and functions of method in artistic research.
· demonstrate the ability to formulate relevant research questions.
· articulate a working research method for their own projects or for a part of their projects in text as
well as in an oral/practice based presentation.
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The first time the course was given (2013), it was organised as intense seminars running over a couple of
days and examined through the doctoral students’ presentations and discussions. The course material
consisted of common as well as individually chosen methodological literature/material. In the ensuing
course evaluation, all students answered ‘yes’ to statements such as ‘My knowledge and understanding of
methodology in artistic research has increased during the course’ and ‘The course has provided me with
tools and knowledge for my continued PhD project’, but also commented extensively and critically,
especially concerning the examination task that they perceived as too vague. For example:
‘It turned out that it was a bit unclear what the expectation was for the final assignment […] perhaps shorter
assignments along the course could shape better and make clearer what would be expected in the final
examination’.
In addition, the comments also concerned the general organisation of the programme, for instance:
‘The role of the education is to provide a framework for the individual work and development. But the
education cannot be more flexible than the individual projects, because then there is no foundation for the
PhD students to relate to, and the learning outcomes of the education become very different for every PhD
student [...] it is of great importance to have the text seminars that are discussed as part of the education
during the spring.’
Based on the discussions of this course and the evaluation, the next Method course plan (2016) was
redesigned and the time schedule expanded. Furthermore, the experiences from this course resulted in the
initiation of the course Academic writing in artistic research in music, focusing on the use of text in artistic
research.
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4. Doctoral student perspective
The viewpoints and influence of doctoral candidates are seen as crucial in the implementation and
development of the research programmes at MAM. They have the opportunity to influence the organisation
and development of their education, both on a general and on an individual level.
Throughout their studies, PhD candidates participate in decision-making organs such as The Research
Committee (Swedish: Forskarutbildningsnämnden, FUN) and The Faculty Committee (Swedish:
Konstnärliga Fakultetsrådet, KFR), which are working bodies for matters concerning research and research
studies at the institutional level and faculty level, respectively. Doctoral students are also represented in
The Board of Directors (Swedish: Institutionsstyrelsen), which is the highest decision-making body at
MAM, and in The Gender Equality & Equal Opportunities Committee (Swedish: Jämgruppen).
The Individual Study Plan (ISP) is seen as an instrument in the ongoing discussion between the PhD
candidate and the supervisors/the institution. It is articulated in relation to the General Study Plan (GSP) in
order to assure that the learning outcomes are achieved in every individual project. Since the PhD projects
in Music evolve in accordance with their specific artistic trajectories, the design of the ISPs vary and these
are continuously updated in line with the development of the projects.
In order to promote a continuous dialogue departing from the points of view of the doctoral students, they
have yearly evaluation meetings with the director as well as with the rector of MAM. These meetings have
a focus on the students’ psycho-social contexts and needs rather than on their artistic/academic
achievements. They may provide individual students with the space for discussing issues that are otherwise
neglected,
such
as
work
planning
and
stress-related
problems.
It is our experience that the different forms for evaluations give teachers and programme directors the
possibility to respond to problems at an early stage, and that they also contribute with suggestions for
improvements
at
all
levels.

4.1 General perspectives from student survey
The PhD candidates jointly emphasize the need to have supervisors within the institution who are PhDs and
also have research experience within the field of artistic research in Music. In that respect, they find that the
environment has had sufficient but not extraordinary resources, but the environment has gradually been
drained of such competence. The PhD candidates underline that when a new director of the programme is
hired, it is essential that this person is recruited internationally, to secure the above competence. Obviously,
the committee assessing the applications must be comprised of scholars with competence in the field of
artistic research and not in other disciplines.
The Interference Lab is brought out as an important platform for PhD candidates to get training for making
academic presentations that are connected to the artwork. Also, it has created a structure, situated at the
IAC within works artistic output can be created. Third, it has allowed for presenting this ongoing work also
to researchers and artists from outside of the institution.
The PhD candidates voice that they find it imperative that the new director needs to have a strong
international network to continue building international networks and collaborations, at the level of what
has been emerging up to now. Also, a stronger collaboration between MAM and the professional music
institutions is important and currently lacking. Therefore, they feel that they do not have a sufficient
connection to the local community, although they all are carrying out international careers as performers
and composers. The lack of project funding for individual PhD projects at MAM is a grave situation that
must be resolved (for a further discussion see below in section 6.2). They also point to the fact, that
although Lund University is a large research university, the possibilities for collaboration across institutions
are currently lacking. This is a problem which has to do with the funding structure within the university,
hence, it is an issue that must be dealt with on a central level within the university. On the other hand, it is
important that the nature of each individual discipline within for instance MAM are also clear cut, since
only then can interdisciplinary work happen.
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As discussed above, the PhD candidates do have confidence in the current structure of the programme to
provide the scholarly and artistic knowledge to carry out their projects, However, they express that, given
the lack of connection between the research programme and the institution at large, the possibilities for a
PhD candidate in Music to contribute to a positive development in society is very limited. What first needs
to be achieved is an integration of artistic research into the institution, through teaching and coaching
activities and development of the curriculum also in 1st and 2nd cycle, but also through an expanded
presence in the musical community of the artistic research outputs, as well as through lectures. These issues
are not particular to MAM but rather reflect issues within HEIs in music in Europe. However, the PhD
candidates point to the lack of structural means for IAC to professionally communicate and market its
activities as one specific reason for this lack in the local environment.

The PhD candidates find that a gender-equality perspective characterizes the structure and content of
the programme. They also point to how the international constellation of candidates is enriching and
contributes to the inclusive environment. They find that the programme has been managed in a
democratic and interactive manner, in which the needs and initiatives of individual candidates are
integrated. Also, the KFR allows PhD candidates to have a real say in discussions of the structure and
content of the PhD programmes within the faculty.
The PhD candidates underline that the current work-spaces at MAM are insufficient and inappropriate for
the span of artistic and scholarly work that is demanded from them. Work-spaces need to allow for
practising and other music making, hence studios for both audio- and video-editing are essential to this
work. These facilities exist at the IAC and it would be beneficial if individual work-spaces could be created
for each student here instead. They also point to the fact that, even though the IAC is an essential, and
unique, resource for artistic research, the gear has not been upgraded since the creation of the center in
2010, which at the present point is becoming an increasingly severe problem. New investments in upgraded
technology will be essential.
Also, since IAC is struggling with the workload for technicians employed only part time, it has at times
been difficult for PhD candidates to find their way into the environment. Further, they refer to a situation
which caused problems in the psycho-social work environment a couple of years back, when two
researchers were sacked due to lack of funding. The structural support for the programme is currently stable
so this situation is however not a current issue for the students.
The PhD candidates point to how artistic research is empowering for the individual artist and has become
an arena for them to expand and change their own practice, with the aim of furthering their professional
work in the musical community, in academia and beyond.
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5. Working life and collaboration
5.1 Relations to music institutions
As mentioned above, it is an essential criterion in the assessment of a PhD proposal that the candidate has a
practice which is firmly situated in a professional context. The structure of the programme aims to enable
the student to further develop, as well as to question, these relations. Hence, the programme also has the
aim of having direct impact on developments in music institutions and contexts outside of academia. The
Inter Arts Center is another important resource with respect to this goal. By way of its twofold mission of
providing a space for the production of artistic research and of constituting a direct interface to the art
world, it also offers a space for PhD candidates to develop their work in relation to local and international
communities.
An interesting challenge for institutions as well as for individual PhDs concerns questions about the future
for artistic doctors. What are the future possibilities for a Doctor in Music? At MAM, we see several
options such as, for example, working as artists, working with projects based at institutions, postdoctoral
positions, and senior research/teaching positions. This again relates to the development of what might be
called a 4th cycle, which apart from providing opportunities for senior research, may function as a state of
transition between professional music institutions and HME. The fact that the PhD candidates appointed at
MAM most often are experienced professionals is seen both as an asset and as a prerequisite for a
successful doctoral education.

5.2 Institutional service
PhD candidates in artistic research in Music often act in different roles in the system of cycles: High
ranking professionals in musical life; teachers in HME; supervisors of bachelor and master theses; PhD
candidates.
As PhD candidates, they are encouraged to engage in institutional services, most commonly through the
supervision of Bachelor theses. Hereby, further connections between 1st and 3d cycle programmes are
developed and the PhD candidates have the opportunity to develop pedagogical skills that will be useful for
work in music institutions beyond their PhD. Through supervision, they also take part in the ongoing
method development for thesis writing at bachelor and master levels.
PhD candidates take an active part in committee work at MAM, for example as members of FUN, IS and
KFR.
It is common that PhD candidates teach in 1st and 2nd cycle courses, which we see as a positive and
necessary step both in the development of the individual candidate’s professional profile and in the gradual
transformation of the academy from being ‘“institutions of education” to that of being “institutions of
education and research”’ (Lundström, 2013, p. 136).
In this process, we see it as an opportunity and challenge to develop the contact and dialogue between the
1st, 2nd and 3d cycles. PhD candidates play an important part in this process, where they have the option
to, for example, (i) initiate the questioning of established forms, orders and structures, (ii) expand the
epistemological and creative space for individuals and institutions, and (iii) develop theories and
methodologies in the field.
These processes may result in issues that are disturbing and uncomfortable, but also essential ingredients in
what Brodin & Frick (2011) state as a possible result of a PhD education: ‘critical creativity’.

18

6. Summary and final evaluation
6.1 Strengths
First, we find that the programme has a firm foundation in artistic practice, and efforts have been put into
developing a curriculum that allows the PhD candidates to address artistic challenges through a wide range
of methodologies and theoretical perspectives. Within the environment, a format for seminars has been
developed as well as a form for how research methods can be applied in projects designed for a direct
interaction between embodied, artistic and discursive forms of knowledge (see further Östersjö, 2017). The
Interference Lab constitutes an important reference for this work.
Second, the structure of PhD seminars, the Interference Lab, courses and part time seminars provide a solid
but flexible framework for a great variety of PhD projects. While the environment itself is small, there are
many connections to other institutions, through networks with researchers and institutions both in Sweden
through NKFM and in Europe through partnership with KUG (AU) and DocArtes (NL/BE). Also senior
researchers from the UK have been recurring guests, both from RAM in London and University of
Newcastle. Within the environment, a series of senior research projects have provided a wider senior
research context and a specific development of methods, for instance through (re)thinking Improvisation
(2009-2011), Music in Movement (2012-15), both funded by the Swedish research Council, as well as
Ögonblickets Anatomi (2012-14), headed by Jörgen Dahlqvist at the Theatre Academy.
Third, we see a strength in how the central researchers in the environment have been engaged in joint
artistic research projects since 2009. This creates a foundation for supervision, through a joint
understanding of the practice. Within this framework, a number of joint artistic research projects have been
carried out in collaboration between senior researchers and PhD candidates.

6.2 Weaknesses
It is a weakness in the environment that MAM has not been able to fund any postdoc positions since Henrik
Frisk and Stefan Östersjö made their postdocs 2009-2010. Still today, these two researchers are the only
PhDs in Music who have obtained docent competence in this discipline (see further section 3.1.6). At
MAM, this risks making the environment fragile and diminishes the possibilities for attracting larger
research grants. Nationally, it points to a serious problem within artistic research in Music in Sweden: not a
single post doc position has been created since the programmes for artistic research were started. Several
attempts at raising external funding have been made at MAM over the past three years, through national
and international funding bodies, none of which has so far been successful. However, an internally funded
postdoc will now be created for Kent Olofsson (who defended a thesis in artistic research in March 2018),
starting in January 2019. This will allow for Olofsson to apply for docent competence at the completion of
the project and thereby a first step towards resolving this competence issue will have been taken. The
intention is to make this a model for further postdoc positions to come, in addition to other attempts at
raising external funding. Cf 3.3 on gender equality issues for a brief discussion of postdoc positions from a
gender perspective.
In the strategic plan of the faculty of 20156, it is stated that ‘the aim, that each research programme should
consist of at least six PhD candidates, is not within reach with the current resources’. At present, MAM has
not been able to appoint new PhD candidates since 2015. Clearly, four PhD candidates (who all three are
part time) is not enough to sustain a vital environment. We discuss above in 3.1.6 how this issue is being
addressed through national and international networks. It is a general concern in artistic research in
Sweden, that the postdoctoral positions have continued to be very few, and this is also discussed in the
strategic plan of the Faculty of Fine and Performing Arts.
Another weakness in the structure is the lack of individual project funding for the PhD candidates. Up to
2015, this was compensated by the funding offered by ‘Konstnärliga forskarskolan’ and the two candidates
who still remain from that time still also have access to some extra funding. However, since 2015, the
6
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budget for the programme has gradually decreased, and today there is no individual funding available for
candidates. A first step to address this issue is that the two PhD candidates who do not dispose of means
from ‘Konstnärliga Forskarskolan’ have been allowed 20 000 SEK each for the present academic year. This
can be compared to the Theatre and Fine Arts Academies in which each PhD candidate has 30 000 SEK at
their own disposal each year. It should be pointed out that the lack of funding for the PhD programme at
MAM is directly related to a lack of central support from Lund University. Further, due to the way in which
the faculty research funding is distributed between the three institutions, MAM suffers from having a
proportionally greater number of teachers in the the 1st and 2nd cycle education, and thereby greater costs
for the research time of each teacher. Accordingly, the faculty funding for research is proportionally less
for MAM than the other two institutions.

6.3 Opportunities
We see several possibilities to be explored in the near future. One is the growing collaboration with KUG
and Doc Artes. Through this collaboration the aim is to create seminars on topics of specific interest for a
select number of students from the three environments, thereby allowing for much more specialised
discussion. Further, the circulation of supervisors within the network will also provide wider input for
students within the network. Similarly, the presence of NKFM, the Swedish network for artistic research,
has lead to the discussion of direct collaboration on courses and joint seminars, with increased exchange
between the four academies that currently offer a PhD in artistic research in Music. Moving from the
current yearly joint seminars, the immediate plan is to have implemented a first version of such a
collaboration within the next two years.
Further, we see possibilities for artistic research to engage in interdisciplinary research within the
framework of Lund University, for a start, and second, through international research collaboration. We are
currently working on a bid for a Horizon 2020 application with exactly this ambitions, for a research
project on migration and music.

6.4 Threats
The most apparent threats to the continued quality development of the MAM research programme in Music
can be summarized as follows:
·
If the situation with no available postdoc positions continues, newly examined PhDs will have no
opportunities to develop senior research skills, and consequently no opportunities to become
experienced supervisors, which is needed both in the institution and in the field of artistic research in
Music in general.
· If new PhD positions are not announced regularly in the future so that the group at any given point
of time consists of at least six PhD candidates, the quality of the entire research programme will be
affected. The research environment is already small and with even fewer students, the otherwise
positive effects of the relative proximity will disappear. A few examples: courses require a certain
number of participants in order to be meaningful to the students, and need to be given at the right time
during the PhD process; with several years’ gap between PhD candidate appointments, the seminar
activity will be difficult to uphold. The docent seminar has been much appreciated, both inside and
outside MAM. However, the quality of the docent seminar is related to the participants, and its value
for the individual docent applicant depends on the presence of peers and seniors.
·
If the steady reduction of faculty means for the research programme and for individual PhD
projects continues, this will risk the quality of (i) the education as such, since means for courses,
conferences and projects are lacking, and (ii) the final artistic research theses, since these often require
technical and other resources in production and performance.
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8. Appendices
Appendix 1: Questions for doctoral students
Please comment on each of these criteria taken from the instructions for the self-evaluation:
Assessment criteria:
1) The
number
of
supervisors
and
teachers
and
their
combined
expertise
(scholarly/artistic/professional and pedagogical) are sufficient and proportional to the volume,
content and implementation of the programme in the short term and long term.
2) Research/artistic research at the HEI has sufficient quality and scale for third-cycle education to be
carried out at a high scholarly/artistic level and within a good educational framework. Relevant
collaboration occurs with the surrounding society, both nationally and internationally.
3) The programme facilitates through its design and implementation, and also ensures through
examination that doctoral students who have been awarded their degrees can demonstrate the
ability to plan and use appropriate methods to conduct research and other qualified (artistic) tasks
within predetermined time frames, and in both the national and international context, in speech, in
writing and authoritatively, can present and discuss research and research findings in dialogue with
the academic community and society in general. Doctoral students are able to contribute to the
development of society and support the learning of others within both research and education and
in other qualified professional contexts.
4) A gender-equality perspective is taken into account, communicated and supported by the content,
design and implementation of the programme.
5) The content, design, implementation and examinations are systematically followed up. The
outcomes of the follow-up are translated, when necessary, into actions for quality improvement,
and feedback is given to relevant stakeholders.
6) Doctoral students are given the opportunity to take an active role in the work to improve the
content and implementation of the programme.
7) The programme ensures a good physical and psycho-social work environment for the doctoral
student.
8) The programme is designed and implemented in such a way that it is useful and develops doctoral
students’ preparedness to meet changes in working life, both within and beyond academia.
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Assessment panel’s report on the evaluation of thirdcycle programmes in music
Assessment panel’s task
The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) tasked us with reviewing programmes
leading to degree of licentiate and degree of doctor in music. Annex 1 presents our
assessments with the related justifications and a proposed overall assessment for each
programme reviewed.
We hereby submit our report to UKÄ.

Assessment panel’s composition
The assessment panel included the following members:





Professor Gerhard Eckel, University of Music and Performing Arts Graz and
KTH Royal Institute of Technology (chairperson and subject expert)
Docent Franziska Schröder, Queen’s University Belfast (subject expert)
Anne Piirainen, Sibelius Academy, University of the Arts, Helsinki
(doctoral student representative)
Anders Engström, Business Manager at Playground Music Scandinavia AB and
Svenska Oberoende Musikproducenter (employer and working life
representative)

See annex 2 for circumstances regarding conflicts of interest.

Assessment panel’s work
The evaluation is based on the requirements laid out in the Higher Education Act
(1992:1434) and the Higher Education Ordinance (1993:100). In cases in which the
higher education institution offers both licentiate and doctoral degrees in music, they
were evaluated as one unit. Assessment material consists of the higher education
institutions’ self-evaluation, including annexes formulated based on Guidelines for the
evaluation of third-cycle programmes, Swedish Higher Education Authority 2016,
revised 2018, general and individual study plans, interviews with representatives of the
reviewed programme and doctoral students, and other material provided by UKÄ. This
material is presented in annex 3.
Assessment process
From the material, we have assessed the quality of the programmes based on the
following assessment areas and assessment criteria.
POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

preconditions
design, implementation and outcomes (including gender equality and follow-up,
measures and feedback)
doctoral student perspective
working life and collaboration
BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se
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The assessment panel’s preliminary report per programme was sent to the relevant higher
education institution for review, so the higher education institution was able to point out
any factual errors. The review period was three weeks. The responses from the higher
education institutions are presented in annex 4. We have reviewed the higher education
institutions’ responses, and in cases in which we assessed them to be relevant, changes
were made in the reports.

The assessment panel’s reflections
Generally the assessment panel was impressed with the quality of the third-cycle
programmes in music in Sweden. Despite their small number and scale, they offer wellstructured research education and compelling contexts to conduct artistic and scholarly
research in music. The interviews with students and staff confirmed that there is a high
degree of satisfaction and commitment, as well as an awareness of the necessities and
opportunities to further develop the programmes.
The assessment panel was impressed by the generous allocation of supervision time and
the high level of qualification of the supervisory staff in both programmes. Nevertheless,
with respect to supervisor training, the assessment panel suggests that all supervisors
should receive specific supervisor training, which currently is not the case. The
assessment panel notes that efforts are being made to maintain and further develop the
productive and inspiring research environments and suggests increasing the numbers of
doctoral students and post-doctoral researchers for further enhancement of the research
environments.
Despite many efforts in creating international collaboration, the assessment panel has
found little evidence of research communication at international conferences and
symposia. The assessment panel suggests obliging the doctoral students to present their
work to the international research community in talks and publications and to provide the
necessary funding where it is not yet available.
With respect to the design and implementation of the programmes the assessment panel
noted that course plans were very well-structured with a wide spectrum of courses and
seminars that the doctoral students can chose from. Some of the established structures
may need to be adapted though, should the number of doctoral students increase, which
would be highly desirable. In order to increase the coherence among the doctoral
students, the assessment panel suggests making a number of courses compulsory.
The assessment panel notes that one of the reviewed programmes is formally a scholarly
programme, although it is run as an artistic research programme. The assessment panel is
concerned about this ambiguity and suggests that the discrepancy, with respect to the
general orientation of the programme, should be addressed in order to establish more
coherency among the third-cycle programmes in music on a national level.
With respect to the outcome of the programs the assessment panel notes that the
intellectual autonomy and artistic integrity of the doctoral students are well trained in the
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regular research seminars. The tool of the individual study plan is applied with varying
rigor and the assessment panel suggests using it to better monitor the progress of the
research project and the intellectual development of the student. The assessment panel
has found little evidence of how the doctoral students contribute to the development of
society, particularly at a national level.
With the exception of the staff in one programme, the gender balance in the research
environments is good in the long run and the assessment panel notes a generally good
awareness of gender issues.
The assessment panel notes the good opportunities the doctoral students have to influence
the content and implementation of their programmes and their opportunities to supervise
Bachelor’s and Master’s student project. Doctoral students have a wide choice of courses
and seminars that address their individual needs, both within and outside the institution.
The interviews showed that –with a few exceptions– the general work conditions for
doctoral students are good. The assessment panel noted that in one programme the
doctoral students spend very little time on campus, which has a negative influence on the
research environment.
The assessment panel noted that most doctoral students in the reviewed programmes are
experienced professionals who are well integrated into work life and can be expected to
continue their careers after their studies. Their third-cycle studies provide them with
additional academic training, preparing them well to work as post-docs as well as senior
research and teaching staff.
In conclusion, the assessment panel is grateful to the staff and doctoral students of the
evaluated programs for their enthusiastic engagement in the assessment process. The
assessment panel members wish the higher education institutions well for the continuing
the successful development of their third-cycle programmes in music.

On behalf of the assessment panel

Gerhard Eckel
Chairperson
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Annex 1
Assessment panel’s assessments and justifications
Luleå tekniska universitet
Higher education institution

Third-cycle subject area

ID no.

Luleå tekniska universitet

Musikalisk gestaltning - licentiat- och
doktorsexamen

A-2018-02-4435

Assessment area: Preconditions
Assessment criteria: Staff
Assessment with justifications: The number of supervisors and teachers and their combined
expertise, scholarly and pedagogical, are sufficient and proportional to the volume, content and
implementation of the programme in the short term and long term.
At time of assessment, there were two main and seven assistant supervisors available for five
doctoral students. The main supervisors are well qualified, connected researchers who have received
supervision training. The principal supervisors have 80 hours per year and assistant supervisors have
40 hours per year allocated in their contract for supervision. A recruitment system ensures a good
match between doctoral students and supervisors. At times, two assistant supervisors with
specialised knowledge are assigned to each doctoral student. The assessment panel considers this
good practice.
In terms of staff ratio, there is not much room for a change in supervisor if desired, and three out of
five doctoral students were with the same senior supervisor. Should the programme grow in volume,
more supervisors will have to be appointed. Supervision is carried out regularly with the necessary
flexibility according to the current needs of the student.
The higher education institution offers courses in research supervision and organises an annual
meeting of research supervisors. Personal development plans for supervisors are part of the annual
monitoring on the department level. Research progress is monitored at faculty level.
The senior supervisors show good competence and experience as their list of publications is
extensive. The assistant supervisors also show expertise in their field. The number of supervisors and
teachers and their combined expertise - scholarly, artistic, professional and pedagogical - are
sufficient and proportional to the content and implementation of the programme in the short and long
term.
In line with the requirements by the higher education institution, all the principal supervisors have at
least associate professor (docent) qualifications. The assessment panel noted that both principal
supervisors have undergone education in research supervision, at the University of Gothenburg and
at Luleå University of Technology. Furthermore, the higher education institution regularly organises
courses for research supervisors, including courses on research funding, gender and diversity in
postgraduate education, learning objectives and individual study plans, ethics, the supervisor’s role
and the relationship between supervisors and doctoral students.
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The interviews revealed an enthusiastic commitment by senior management staff to invest in the
programme and to support new ideas; in particular, the new 'Vision2020' has a strong technical and
artistic practice component and the faculties seem to work closely together, with plans being made to
appoint a new professor and to keep recruiting new staff.
Assessment area: Preconditions
Assessment criteria: Third-cycle programme environment
Assessment with justifications: Research at the higher education institution has quality and scale
for third-cycle education to be carried out at a high scholarly level and within a good educational
framework. Relevant collaboration occurs with the surrounding society, both nationally and
internationally.
Recently, there has been an increased interest in the higher education institution’s doctoral
programme - 40 applicants (both Swedish and international) have applied for only two doctoral
positions. The higher education institution has a five-step admission process for prioritising and
admitting students. Although time consuming, the staff believe this process is worthwhile. Indeed, the
assessment panel found the process to be rigorous.
The higher education institution has an outstanding infrastructure, such as the Studio Acusticum
building, which includes a 600-seat concert hall, advanced recording and playback equipment, and a
highly flexible Black Box suitable for experimental musical and stage productions. In addition, Studio
Acusticum has practice and seminar rooms and its own record label.
There is potential to collaborate with external organisations such as locally funded ensembles
dedicated to and jazz. Currently, a doctoral studentship is being designed that will support
collaboration between one doctoral student and the Piteå Chamber Opera. In addition, there is a
potential for student collaborations with other organisations such as Norrbotten NEO and Norrbotten
Big Band. Such collaborations will certainly increase the quality of the research environment as
current doctoral students do not spend much time on campus (only one week/month). The interviews
revealed that plans are in place to collaborate more closely with Norrbotten NEO, an organisation that
has provided funding for one doctoral student. There are also plans for a new post-doc and potentially
for a new course in contemporary music performance. The assessment panel sees these plans as
another way to keep improving opportunities for doctoral students as they are tied to local ensembles
closer to the school.
In the self-evaluation it was pointed out that a research area with a focus on ‘Innovative Art and
Technology’ was created at the higher education institution, and it would seem that this sign of
excellence, in addition to the existing relationship with Applied Acoustics, should be used in better
ways as so far to attract a larger, and indeed, an international doctoral student cohort. The interviews
confirmed that the research area ‘Innovative Art and Technology’ benefits from small amounts of
funding for collaborations, such as using sensor technologies.
The assessment panel recommends that other collaboration partners such as the School of Theatre
in Luleå and research areas in computer graphics and lighting design at Campus Skellefteå should be
pursued and offered as future collaborative studentships. In addition, the assessment panel believes
students would benefit from collaboration with the sound engineering department.
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The assessment panel notes with some concern that none of the doctoral students live in Piteå. A
serious question arises about the doctoral student community in the field of Musical performance at
the institution. The assessment panel understands that all of the doctoral students have a
professional career, but the fact that doctoral students do not reside in Piteå negatively impacts the
research environment. The assessment panel notes the efforts that are being made in creating future
doctoral positions through collaborations with local institutions, which link to the facilities and musical
resources at the higher education institution, and the assessment panel finds that the excellent
resources at the higher education institution must be used for advertising such positions at national
and international level. In terms of post-doctoral positions, the higher education institution will have to
seek external funding (e.g., EU funding) and possible cross-faculty posts.
The assessment panel notes that the higher education institution established a doctoral student week,
where every month all doctoral students meet for three seminars (research, work-in-progress,
literature/thematic) and supervision. Interdisciplinary meetings in the context of the ‘Innovative Art and
Technology’ at the higher education institution also take place during this week. Doctoral students
participate in the National Network for Artistic Research in Music (NKFN) and a funding scheme for
conference participation is in place. The assessment panel notes that a real effort seems to be made
in order to create a good research environment, despite the absence of many of the doctoral
students. The assessment panel suggests that the physical presence of all researchers (doctoral
students and supervisors) on campus would create a more fruitful and sustainable research
environment.
The interviews confirmed that doctoral students attend the doctoral student weeks and that they
engage in seminars, supervision meetings and doctoral seminars. The students seem well-prepared
for their seminars. Also, the students confirmed that the overall atmosphere was very good and that
during periods where they did not meet they exchange ideas and engage in group chats.
There is a lack of international presentations by doctoral students; this shortcoming will need to be
addressed. Furthermore, the assessment panel recommends that the supervisory teams and the
doctoral students plan for a minimum number of international presentations, especially since funding
has been made available to doctoral students.
It was noted with great praise that Luleå University of Technology hosted the Swedish Research
Council’s annual symposium on artistic research (November 2018). Such activities increase the
visibility and showcase the higher education institution’s excellent infrastructure to an international
audience. The assessment panel recommends that such highly visible events be regularly conducted.
Currently, there is no detailed description of an in-house forum for presentations and discussions of
research (apart from the standard research seminars) or a visiting speaker programme. As such, the
assessment panel recommends that the programme develop an invited speaker series with national
and international speakers/artists.
Overall assessment of the assessment area preconditions
Assessment with justifications: Satisfactory
The assessment panel notes that the supervisory capacity is sufficient due to the low number of
doctoral students. When more students and a wider range of research topics are in place, additional
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supervisors and/or senior staff will need to be recruited. The interviews confirmed that plans are in
place for further recruitments.
Although the assessment panel commends the higher education institution’s breadth and depth of
collaborations, we recommend that other national and international networks be more actively
pursued and implemented (e.g., through EU funding). A flourishing research community consists of
doctoral and post-doctoral students and the assessment panel recommends that attracting postdoctoral students should be one of the strategic priorities.
The assessment panel specifically noted a lack of international presentations by doctoral students,
which will need to be addressed and a minimum amount of international presentations be agreed
between the supervisory team and the doctoral student, especially seeing that funding has been
made available to students.
The assessment panel notes with some concern that the doctoral students are not present at Campus
Piteå and that this has an impact on the research environment. The assessment panel notes the
efforts that are being made in integrating future doctoral positions, which link to the facilities and
musical resources at the higher education institution and the assessment panel finds that the
excellent resources at the higher education institution must be used for advertising such positions at
national and international level.
The assessment panel confirmed during interviews that staff and doctoral students spoke with pride
of the excellent facilities and that the infrastructure is considered as very good. An effort to collaborate
with the sound engineering department should be pursued.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'knowledge and understanding'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation
and ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees show
broad knowledge and understanding both within their third-cycle subject area and of the scientific
methodology in the third-cycle subject area.
The self-evaluation illustrates that the higher education institution ensures the doctoral students have
a broad knowledge and understanding in Musical performance through supervision, courses on
research methodology, qualitative research, information retrieval and reference management, and
university pedagogy. As an example of good practice, the dissertations of the two students who have
been awarded their degrees during the last five years clearly show a broad knowledge and
understanding within their subject and respective methodology.
The assessment panel notes that the doctoral programme is formally a scholarly programme,
although it is run as an artistic research programme. The assessment panel is concerned about this
ambiguity and suggests that the discrepancy with respect to the general orientation of the programme
be addressed as a matter of priority. Currently, students are mainly trained in artistic research in two
subject-specific courses (Musical performance and artistic research and Being a researcher in music).
These courses also cover scholarly methodologies, such as phenomenology and hermeneutics, but
not to an extent typical for a scholarly programme.
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The research seminars are well-organised, are regularly held, and efficiently present content on many
levels. Every semester, all doctoral students participate in one or two common departmental seminars
to foster interdisciplinary collaboration and distribute general information about third-cycle education.
Doctoral students meet their principal supervisors at least once per month and their assistant
supervisors whenever needed. The doctoral students prepare material for the meeting (text and
documentation) and share it with their supervisors. During the research seminars, the doctoral
students are required to submit an advance summary of their presentations or their full presentations.
Furthermore, the doctoral students receive feedback on their presentations before and during their
actual presentations.
This seems an excellent way of providing further training to the overall doctoral student cohort (having
to comment on another area of research); however, with an increased number of doctoral students
such a system is unlikely to be workable as it would put a lot of time pressure on already highly busy
doctoral students. A different system, in which one or two responders are identified, might need to be
implemented if the number of doctoral students was to significantly increase. The chairing of the
seminars by a doctoral student is an example of good teaching/learning practice. The assessment
panel also positively noted that all responses of the seminars are logged onto the higher education
institution’s learning platform accessed through its website.
It was noted, as an example of good practice, that the 50 per cent seminar and the final 90 per cent
seminar are evaluated by an external senior researcher. The assessment panel would like to be
assured that these external evaluators are independent of the doctoral students work. The
assessment panel recommend that such an evaluator be recruited from an international or national
cohort of experts. The assessment panel suggests that an invited speaker series could be
established, which would allow the 50 per cent and 90 per cent seminars to be combined with an
assessment by an invited expert.
The assessment panel notes that there are no criteria mentioned regarding how artistic work
(especially concerts) are evaluated with respect to their role in a scholarly research process. The
individual study plans do not show clearly the project description nor a good record of the academic
and intellectual progress of the doctoral student. The assessment panel recommends that individual
study plans should be used more efficiently by better tracing the development of the doctoral project.
It became evident from the self-evaluation that the amount of course credits required for a degree is
flexible; the General Curriculum specifies an interval of 60 to 120 credits (for the degree of licentiate,
30 to 60 credits). For most doctoral students, the courses correspond to 60-80 credits (30-40 credits
for the degree of licentiate), depending on the individual needs of the doctoral students, with regard to
their previous studies and the requirements of their research projects. There seems to be a wide
range of courses offered. The doctoral students complete various courses at the higher education
institution, including subject-specific courses, courses on qualitative research, information retrieval
and reference management, and university pedagogy, but they are also given the flexibility to take
courses elsewhere when a subject relevant to their project is not offered at the higher education
institution.
Individual reading courses are defined by the supervisor and doctoral student depending on the
needs of the particular project. Individual courses may also take the form of an artistic project. Two
subject-specific courses in Musical performance, on 7,5 credits each, were given in 2015/16 and
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2016/17. The first course Musical performance and artistic research provides an orientation in artistic
research, both generally and in the field of music. The course material consists of articles and book
chapters specified in the course plan, and in addition two individually chosen artistic doctoral
dissertations, in music and in another artistic subject, respectively. The examination is based on the
doctoral students’ participation in the discussions, critical written essays (three for individual course
parts and one covering the course content as a whole), and oppositions to another doctoral student’s
final essay. The second course, Being a researcher in music, comprises seven three-hour seminars,
including an evaluation session as part of the last seminar.
The assessment panel was concerned that none of the courses are compulsory. Although doctoral
students are encouraged to take courses to train them for a future career as supervisors and teachers
(e.g., a course in university pedagogy), there does not seem to be any requirement for any
professional training apart from the three monthly seminars, which are three to four hours each. The
assessment panel strongly suggests that some compulsory courses be introduced.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'competence and skills'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation,
and also ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees
can demonstrate the ability to plan and use appropriate methods to conduct research and other
qualified tasks within predetermined time frames, and in both the national and international context, in
speech, in writing and authoritatively, can present and discuss research and research findings in
dialogue with the academic community and society in general. Doctoral students are able to
contribute to the development of society and support the learning of others within both research and
education and in other qualified professional contexts.
The ability to plan and conduct research, including reflection on the choice of methods, is trained well
and followed up regularly. Appropriate methods to ensure that doctoral students prepare in
accordance with the requirements (e.g., for seminars) is in place and notes are kept in the individual
study plan by the doctoral students and their supervisors.
Doctoral students are prepared to teach at Bachelor’s and Master’s level courses and supervise
Bachelor theses. The opportunities for the students to teach and supervise within the department are
excellent. Although their teaching activities would even further profit from the doctoral students
spending more time at the higher education institution campus.
The measures to ensure reaching the target knowledge and understanding are tailored towards
achieving competence and skills to plan and conduct research in a timely fashion. If doctoral students
fall behind the time plan, this is recorded in the individual study plan and a system is in place for
remedial measures. This is scrutinised by the head of department through the Coordinator of ThirdCycle Studies. The progress of the doctoral students is also followed by the head of sub-department.
The assessment panel finds this system to be very robust.
Doctoral students are introduced to research methods in the subject specific courses and
methodological questions are systematically discussed in supervisory sessions. Although the selfevaluation report states that doctoral students regularly participate actively in national and
international conferences, there is little evidence in the individual study plans that this is indeed the
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case. The statement that in 2018 doctoral students had paper proposals accepted for different
international conferences was not evident from the students’ publication list, apart from one paper
presentation in Tromsö, Norway. Therefore, if funding is in place, a minimum attendance at
international events should be agreed upon at the outset of the student’s study.
Publication lists from the doctoral students indicate a focus on practice-based outputs (performances,
recordings and compositions). Each doctoral student has a good track record based on the time they
are allocated. Few doctoral students participate in international conferences and no doctoral student
has published a monograph or a journal article, which is very untypical for a scholarly programme.
This lack of student publications and/or presentations at international events needs to be addressed.
Outreach activities include doctoral students presenting their research to the public (as seminars,
concerts and other performance activities), although a more focused effort on social engagement
might need to be pursued. Furthermore, the assessment panel would like to see how artistic research
might develop a theoretical foundation in its relation to scholarly research and how it might define
societal need. Initiatives such as ‘communicating your research’ or 'popular art/science presentation',
which ask doctoral students to present their work to a non-specialist audience, should be more
thoroughly encouraged.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'judgement and approach'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation,
and also ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees
can demonstrate intellectual autonomy and scientific probity as well as the ability to make
assessments of research ethics. The doctoral student also has a broader understanding of the
science's capabilities and limitations, its role in society and human responsibility for how it is used.
Intellectual autonomy and scholarly probity are trained in the regular research seminars, for which the
doctoral students have to prepare in writing and assess each other’s research projects. The response
model of the research seminars ensures that the doctoral students can demonstrate and defend their
intellectual, scholarly and artistic choices.
Questions of ethics in research are addressed in the subject-specific course Being a researcher in
music. Typical questions relate to publishing recordings of rehearsals and performances as part of a
dissertation project. The interviews confirmed that questions about artistic research are subject of
debate and that doctoral students take courses at University of Gothenburg with a focus on artistic
research. The assessment panel was concerned that none of the courses are compulsory and
strongly suggests that some compulsory courses be introduced.
Questions concerning the capabilities and limitations of science and art are also addressed in both
subject-specific courses (Musical performance and artistic research and Being a researcher in music)
and are frequently treated in seminar discussions.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Gender equality
Assessment with justifications: A gender equality perspective is taken into account,
communicated, and supported by the content, design and implementation of the programme.
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The current gender balance is good with close to equal numbers of male and female doctoral
students and with a similar balance in the supervisory team. The assessment panel positively notes
that several of the research projects indeed tackle gender within their projects (such as gender issues
in opera performance).
The assessment panel also notes that the higher education institution has measures in place,
including policy documents intended to implement gender perspective at all levels, to ensure that
gender equality policies are met. Gender equality monitoring processes are in place.
The fact that students are not working as a cohort on site (i.e., some work outside of the university
context, some in isolation, and some in smaller groups) could potentially lead to a non-awareness of
gender issues. The assessment panel encourages an ongoing programme and research environment
where exchanges (also with other schools and research groups) might counteract such tendencies.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Follow-up, measures and feedback
Assessment with justifications: The content, design, implementation and examinations are
systematically followed up. The outcomes of the follow-up are translated, when necessary, into
actions for quality improvement, and feedback is given to relevant stakeholders.
The individual study plan as the main tool to follow-up the doctoral students’ academic performance is
updated and revised at least twice a year. The doctoral students and their supervisors agree on the
contents of the individual study plan throughout the doctoral students’ education. The agreements are
followed up by the Coordinator of Third-Cycle Studies.
The assessment panel notes that the individual study plans are difficult to understand and should be
redesigned to allow for incremental updating. This would help in assessing the development of the
research. The assessment panel suggests that the individual study plan should contain an abstract of
the project, which should also be updated once a year.
The interviews revealed that some doctoral students saw the individual study plan as an extra layer of
bureaucracy to deal with, although most found that the individual study plan helped them see a
structure to their work. However, all agreed that the individual study plans are generally not well
connected to their research. The department/faculty might want to look into how the individual study
plans could be improved to better support the students and not simply to provide an unwanted layer
of extra work to deal with at the end of each semester.
The assessment panel notes that progress is also followed up in formalised individual development
dialogues between the department head and the chaired professors. Doctoral students from all
subjects meet regularly with the Coordinator of Third-Cycle Studies for information and discussion on
the participants’ projects and other relevant issues. The general curriculum is revised when needed
and when a new chaired professor is appointed. The subject-specific courses are evaluated
periodically.
The generic model for evaluation of research subjects and research educations at Luleå University of
Technology is applied. Top-down processes are complemented by bottom-up processes for
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identifying issues. The general curriculum is revised on demand and when a new chaired professor is
appointed. The subject-specific courses are evaluated periodically. External peer review takes place
at the mid-point in the doctoral student’s studies and during the final seminar.
The assessment panel sees potential areas of improvement in developing and maintaining contact
with alumni and feeding their knowledge and experiences back into the programme.
The higher education institution acts to ensure that the doctoral students carry out the programme
within the planned period of study.
It is not possible for the assessment panel to comment on completion rates, as the last cohort of
doctoral students only commenced in 2015 and none of the doctoral students have completed their
degree at the time of this assessment.
Overall assessment of the assessment area design, implementation and outcomes
Assessment with justifications: Satisfactory
The assessment panel notes that the target knowledge and understanding is well addressed by the
research seminars, which are held regularly and efficiently. The format of the seminars stimulates the
engagement of the doctoral students and their responses are shared on the higher education
institution’s learning platform accessed through its website, which is very positive. As the current
system does not scale well, an alternative system may have to be installed if the number of students
were to significantly increase. The assessment panel notes that there is a wide range of courses
available for the doctoral students to pick from according to their projects and individual needs, but
none of them are compulsory. The assessment panel strongly suggests compulsory courses be
introduced, especially to train students as future supervisors and teachers. The assessment panel
notes that the doctoral programme is formally a scholarly programme, although it is run as an artistic
research programme. The assessment panel is concerned about this ambiguity and suggests that the
discrepancy with respect to the general orientation of the programme be addressed immediately.
With respect to developing competence and skills, the assessment panel notes that students are well
trained to plan and conduct research in a timely fashion and that there is a robust system in place for
remedial measures should they be required. Research methods and methodological questions are
addressed systematically and students are encouraged to participate in international conferences
through a funding scheme. The assessment panel has found little evidence of conference
presentations in the individual study plans and suggests that a minimum number of attendances
should be introduced and agreed with the students at the outset of the study. The opportunities for the
students to teach and supervise within the department are excellent, and could be further improved
by an increased presence of the students at the campus of the higher education institution. The
assessment panel could not find evidence of how doctoral students contribute to the development of
society at large and suggests that they should be encouraged to present their work to a non-specialist
audience.
With respect to the target judgment and approach, the assessment panel notes that the doctoral
students’ intellectual autonomy and artistic integrity are well-trained in the regular research seminars.
Questions of research ethics are addressed in courses and may also be assessed by a special
committee at university level if required.
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With respect to gender equality, the assessment panel notes a good balance among doctoral
students and supervisory team. Policies and measures are in place that monitor and maintain gender
equality. To mitigate the ignorance of gender issues that might be the result of a lack of student
interaction, the assessment panel suggests more exchanges be established within the research
environment and with other schools or research groups.
The assessment panel notes that besides the individual study plan as the main tool to follow-up the
doctoral students’ performance, progress is monitored in formalised dialogues between the chaired
professors and the head of department, which the assessment panel deems as a very positive
arrangement. The assessment panel is concerned about the fact that no criteria seem to be in place
to evaluate artistic work. The assessment panel recommends that a clear project description be
added to the individual study plans and that these project descriptions be updated regularly in order to
track the intellectual and academic development of the doctoral students.
Assessment area: Doctoral student perspective
Assessment criteria: Doctoral student perspective
Assessment with justifications: Doctoral students are given the opportunity to take an active role in
the work to improve the content and implementation of the programme.
Doctoral students have good opportunities to actively influence content and implementation of the
programme, both formally and informally. Through the regularly revised individual study plan, each
doctoral student has the opportunity to influence the offered supervision and discuss the contents of
the programme. Suggestions, wishes, and experiences of the doctoral students are considered when
redesigning courses and seminars. If necessary, supervision is revised.
The self-evaluation indicates that doctoral students have a sufficient amount of qualified supervision,
both on the individual level and in form of seminars and courses. Doctoral students have a wide
choice of courses and seminars that meet their individual needs both within and outside the
institution. There are no compulsory courses, which the assessment panel finds can be somewhat
confusing for the students, especially at the beginning of the studies. The assessment panel suggests
that some compulsory introduction courses would be a positive addition to the course offer.
The doctoral students have good opportunities to participate in decision processes on department
and university level as they are represented in the Student Union’s doctoral section and participate
regularly in the section meetings.
The programme ensures a good physical and psycho-social work environment for the doctoral
student.
As the self-evaluation shows, the doctoral students have good working conditions. Doctoral students
are offered their own workspace and possibilities for using the excellent infrastructure, such as the
concert venues and high-end technical facilities in the Studio Acusticum. The possibilities for
collaboration with local ensembles (e.g., Norbotten NEO) are an example of good practice. The
assessment panel recognises the significant efforts have been made to broaden the collaboration
with further local ensembles in the near future.
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The current doctoral student group is very small. The assessment panel notes with concern the fact
that none of the five doctoral students live near the campus. Exchange and communication within the
doctoral student group happen mainly through online platforms and during the one doctoral student
week per month. The recent efforts to create new doctoral student positions and the new requirement
of students to be on campus more often (at least one week per month) are seen as very positive.
There are currently no post-doc researchers, but efforts are ongoing to enlarge the senior research
environment with one new post-doc position starting in the near future.
The workload of the doctoral students tends to be very high as it combines research, ongoing artistic
work, teaching duties, and frequent travel.
The interviews confirmed that the doctoral students feel listened to and valued and that their tailormade individual study plan, agreed upon between students and supervisors, is useful, although some
doctoral students were concerned that in their first year they were unsure what needed to be
achieved. Therefore, the assessment panel recommends that setting clearer goals and aims for
incoming doctoral students should be made a priority.
The opportunities for the doctoral students to teach and supervise within the department are
excellent, and could be further improved by an increased presence of the doctoral students at the
campus. National collaboration is stated as very active in the self-evaluation. The assessment panel
recommends that the programme develop opportunities for students to interact with international
researchers and doctoral students by, for example, requiring them to present their research at
international conferences. Better communication with beginning doctoral students about the working
conditions, such as the use of work computers and more transparent information on available project
funding, are potential areas of improvement. Also, clear evaluation parameters for the artistic work
within the doctoral research project needs to be developed further.
In the university, there are two doctoral ombudsmen and psychological services are available for
doctoral students. On university level clear procedures for an eventual change of supervisor exist, but
there is currently not much room for a change in supervisor if needed, as three out of the five students
are with the same senior supervisor.
Overall assessment of the assessment area doctoral student perspective
Assessment with justifications: Satisfactory
Doctoral students have good opportunities to influence content and implementation of the
programme. The programme offers adequate supervision for the doctoral students to develop their
knowledge and skills in order to accomplish their studies successfully. The individual study plans are
tailor-made according to the student’s project and are discussed regularly. Doctoral students have a
wide choice of courses and seminars that address their individual needs, both within and outside the
institution. Viewpoints and experiences of the doctoral students are discussed regularly and the
feedback is considered when making improvements to the programme. Apart from the consequences
of the doctoral students spending little time at the campus of the higher education institution, the
working conditions are good due to individual working space and excellent infrastructure with artistic
and technical facilities. The integration of doctoral students in the Bachelor’s and Master’s
programmes is good through teaching and supervising students. The assessment panel believes the

14(31)

Ölk

ASSESSMENT PANEL REPORT
Datum

Reg.nr

2019-04-02

411-00073-18

quality of the programme will improve when more students are admitted, the students have a greater
presence on campus, and a larger post-doc research environment is established.
Assessment area: Working life and collaboration
Assessment criteria: Working life and collaboration
Assessment with justifications: The programme is designed and implemented in such a way that it
is useful and develops doctoral students’ preparedness to meet changes in working life, both within
and beyond academia.
The programme offers enough breadth to allow doctoral students to sufficiently prepare themselves
for both an academic career and a career outside academia.
It became evident from the self-evaluation that doctoral students in Musical performance almost
always have plenty of experience with professional life as musicians and, in many cases, as teachers.
Moreover, the research within the programme presupposes continued musical activity in public
contexts by the doctoral students. This means that the doctoral students bring experience from
working life when admitted and continue their public musical work after admission, as a natural and
necessary part of their research. These experiences prepare the doctoral students to continue their
work as professional musicians after graduation.
The doctoral students are also prepared for a career within the academy since courses in university
pedagogy and in supervision are part of their studies. The doctoral students are also engaged in
teaching and supervision of students from the Bachelor’s programme, and in some cases, in the
organisation of courses. Furthermore, the doctoral students are encouraged to apply for research
funding on a small scale during their studies.
Annual individual career development dialogues are carried out by the heads of the respective subdepartments, where the performance of the previous year is assessed, and an individual development
plan for the next year is agreed upon.
The assessment panel praises the fact that the individual study plans include a tentative plan about
the doctoral students’ future working life. The self-evaluation showed that there are also several good
possibilities to use the Studio Acusticum as a hub for collaborations and concerts. The higher
education institution shows a positive attitude towards creating connections towards both the
academic and music industry environments.
There has been a great change in the way music listeners consume music. This change affects not
only the music industry but also how music is composed, arranged and recorded. In order for doctoral
students to be closer to the recorded music industry, the assessment panel suggests that topics
about current and future music consumption be included in the course offerings when relevant. As
mentioned above, the assessment panel suggests the department develop a speaker series with
national and international speakers and artists as well as international music business professionals.
Overall assessment of the assessment area working life and collaboration
Assessment with justifications: Satisfactory
It became evident from the self-evaluation that doctoral students in Musical performance almost
always have a great deal of experience of professional life as musicians and, in many cases, as
teachers. Moreover, the research within the program presupposes continued musical activity in public

15(31)

Ölk

ASSESSMENT PANEL REPORT
Datum

Reg.nr

2019-04-02

411-00073-18

contexts by the doctoral students. This means that the doctoral students bring experience from
working life when admitted and continue their public musical work after admission, as a natural and
necessary part of their research. This gives the doctoral students a preparedness for a continuation of
their work as professional musicians after graduation.
The doctoral students are also prepared for a career within the academy since courses in university
pedagogy and in supervision are part of their studies. The doctoral students are also engaged in
teaching and supervision of students from the Bachelor’s programme, and in some cases, also in the
organisation of courses.
It was noted that the higher education institution reaches out to interact with many local institutions,
but there is also an ambitious plan to connect with other Swedish universities to broaden knowledge
and share experiences in a wider context. In addition there are also a number of international
contacts taken.
Overall assessment: High quality
Assessment with justifications: In conclusion, the programme is assessed as maintaining high
quality.
The assessment panel notes that although the present supervisor capacity is sufficient, additional
supervisors will need to be recruited when/if the number of doctoral students and the range of topics
increase. The assessment panel acknowledges the good collaborations within the higher education
institution, but recommends the programme to engage more in national and international networks.
Doctoral students should present more at international conferences and a post-doctoral programme
should be installed to attract international researchers. The assessment panel notes with concern that
the doctoral students, despite the excellent infrastructure, are rarely on Campus Piteå (only one
week/month), which can have a negative impact on the research environment.
The assessment panel notes that the target knowledge and understanding is well addressed by the
research seminars, which are held regularly and efficiently. However, the assessment panel is
concerned about the fact that no criteria seem to be in place to evaluate artistic work and it suggests
a clear project description be added to the individual study plan. The assessment panel
acknowledges the wide range of available courses and suggests, that some should be made
compulsory. With respect to developing competence and skills, the assessment panel notes that
students are well trained to plan and conduct research in a timely fashion and that there is a robust
system in place for remedial measures should they be required. The students’ intellectual autonomy
and artistic integrity are also well-trained in the regular research seminars. With respect to gender
equality the assessment panel notes a good balance among students and supervisory team. The
content, design, implementation and examinations are systematically followed up. The outcomes of
the follow-up are translated, when necessary, into actions for quality improvement. The assessment
panel sees potential areas of improvement in developing and maintaining contact with alumni and
feeding their knowledge and experiences back into the programme.
The assessment panel notes that doctoral students have good opportunities to influence content and
implementation of the programme. Doctoral students can choose from wide range of courses and
seminars according that address their needs, both within and outside the institution. The working
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conditions are good due to the excellent infrastructure. The integration of doctoral students in the
Bachelor’s and Master’s programmes is supported through teaching and supervision.
The programme offers enough breadth to allow doctoral students sufficiently to prepare themselves
for both an academic career and a career outside academia. It became evident from the selfevaluation that doctoral students in Musical performance almost always have considerable
experience as professional musicians and, in many cases, as teachers. Moreover, the research within
the program presupposes continued musical activity in public contexts by the doctoral students. This
means that the doctoral students bring experience from working life when admitted and continue their
public musical work after admission, as a natural and necessary part of their research. The doctoral
students are also prepared for a career within the academy since courses in university pedagogy and
in supervision are part of their studies.

17(31)

Ölk

ASSESSMENT PANEL REPORT
Datum

Reg.nr

2019-04-02

411-00073-18

Lunds universitet
Higher education institution

Third-cycle subject area

ID no.

Lunds universitet

Musik - konstnärlig licentiat- och

A-2018-02-4434

doktorsexamen
Assessment area: Preconditions
Assessment criteria: Staff
Assessment with justifications: The number of supervisors and teachers and their combined
expertise, artistic and pedagogical, are sufficient and proportional to the volume, content and
implementation of the programme in the short term and long term.
The assessment panel notes that the programme has good supervisory capacity. In Spring 2018
there were two senior supervisors (one a professor, both with doctoral degrees) and four assistant
supervisors for four doctoral students out of a supervisor team of 11 persons, of which there is only
one female. Per the requirements of the higher education institution, all the principal supervisors have
at least an associate professor (docent) qualification and all have a doctoral degree. One of the
assistant supervisors was without a doctoral degree and only three were employed at 100 per cent at
the higher education institution. Supervisors meet regularly in supervisor seminars to discuss
supervision related questions.
Supervision is provided by a minimum of two supervisors and each doctoral student is provided a
minimum of two supervisors (a principal and an assistant supervisor) who provide up to 340 hours of
supervision over four years. This amount of supervision is generous and exceeds many national and
international doctoral programmes.
The supervisory capacity extends from music/musicology specialists to music education, psychology
and theatre. Supervisors are chosen from a field of expertise according to the needs of the doctoral
student. This means that a member of staff is allocated to each doctoral student as well as an
assistant supervisor from the Theatre Academy, from the Department of Psychology and in some
cases from abroad.
The assessment panel notes that supervisors meet on a regular basis and in doctoral seminars, but
there is no mention of any specific training requirements for the supervisors. The assessment panel
suggests that a compulsory course in supervisor training be implemented.
The principal supervisors are well qualified and connected researchers themselves, running several
funded research projects of artistic research. The supervisors have research time allocated as part of
their contracts which is good practice.
The doctoral students are given the opportunity to change supervisors throughout their education.
Clear routines have been established for how such changes are carried out, starting with a dialogue
between doctoral student, supervisors, and the programme director. A change in supervisors must be
approved by The Faculty Committee (Konstnärliga Fakultetsrådet) and by the Dean of the Faculty.
The assessment panel notes that for the currently only four doctoral students studying (one working
at 50 per cent), the staff/doctoral student ratio is very generous. The assessment panel believes that
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with such an excellent team of supervisors an effort could be made to recruit more doctoral students
in the long term.
During the interviews, the assessment panel noted that a major change is taking place as the
department is in the process of replacing a professor who intends to leave. Until the new professor is
appointed, the announcement for two new doctoral student positions, which should have been six
months ago, is delayed. The recruitment for these two positions now needs to be a matter of utmost
priority so as not to negatively influence the overall research environment.
Assessment area: Preconditions
Assessment criteria: Third-cycle programme environment
Assessment with justifications: Artistic research at the higher education institution has sufficient
quality and scale for third-cycle education to be carried out at a high artistic level and within a good
educational framework. Relevant collaboration occurs with the surrounding society, both nationally
and internationally.
The assessment panel notes that the higher education institution makes use of the Inter Arts Center
(IAC), a music hub for doctoral students. IAC provides flexible localities and technology such as audio
and video editing studios and project rooms. IAC has been the venue for the recurring Interference
Laboratories, where each doctoral student is allocated space to present ongoing work. The
programme has received invitations from several international researchers. Doctoral students also
have access to a wider interdisciplinary community at the Theatre Academy. In short, the IAC
provides a healthy research environment for artistic research.
Some supervisors have established an excellent network of research collaborations through grants
from the Swedish Research Council and ongoing research funded by the Wallenberg Foundations,
the Riksbankens Jubileumsfond, and the Krapperup Foundation. The project funded by the
Krapperup Foundation includes contributions from two doctoral students.
The assessment panel also notes the very good staff exchanges between Malmö Academy of Music
(Malmö, Sweden), Kunstuniversität Graz (Graz, Austria), and DocArtes (Ghent, Belgium).
Researchers from these institutions provide lectures and supervision for doctoral students. Overall,
the contributions of international senior researchers have helped develop a highly positive research
environment.
Ongoing research networks, including the 2015 National Network for Artistic Research in Music
(NKFM) and the 2018 Interference Laboratories, are being actively pursued to increase future
collaboration and organisation of courses and seminars at the national level. The IAC is home to
several funded artistic research projects run by supervisors who also involve doctoral students.
The research environment is well-connected nationally (e.g., NKFM) and internationally (e.g.,
DocArtes). The research environment is shared with other programmes (e.g., theatre), fostering
interdisciplinary exchange.
The higher education institution wants to increase the number of doctoral students, including through
the use of competitive EU bids. The assessment panel commends this effort and considers an
increase in doctoral students essential and achievable.
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As there is no allocated funding for doctoral students to attend international conferences and events,
the assessment panel strongly recommends that this lack of funding to be addressed. Without a
minimal amount of funding the doctoral students are not encouraged to present their work at
international events, and this in turn, can also lead to a non-awareness of the Malmö Academy of
Music's excellent work at an international level.
The interviews confirmed that plans are under way for a new campus in the next five to six years. This
new campus will be the home for music, arts, theatre and the IAC. This project seems to have the
appropriate funding. The assessment panel sees this plan as a highly positive development as the
centre will strengthen the links between disciplines, contribute to a better research environment, and
connect researchers with the Bachelor’s and Master’s programmes.
Overall assessment of the assessment area preconditions
Assessment with justifications: Satisfactory
At least two supervisors, a principal and secondary supervisor, are assigned to each doctoral student
and these supervisors provide up to 340 hours of supervision over four years. This is a generous
allocation. The assessment panel notes that the supervisors meet on a regular basis and in doctoral
seminars, although supervisors do not receive any specific training in supervision. The assessment
panel suggests that a compulsory course in supervisor training should be implemented.
The assessment panel notes that the higher education institution makes use of the Inter Arts Center
(IAC), a hub for doctoral students in music. IAC provides flexible localities and technology such as
audio and video editing studios and project rooms and each doctoral student is allocated space to
present ongoing work at the Interference Laboratories. Overall, the higher education institution
promotes an active research environment by encouraging active participation in artistic research both
nationally and internationally. However, there is no allocated funding for doctoral students to attend
international conferences and events. To address this shortcoming, the assessment panel strongly
recommends that proper funding should be secured. A proper amount of funding will encourage the
doctoral students to present their work at international events, exposure that will also promote the
excellent work done at Malmö Academy of Music both nationally and internationally.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'knowledge and understanding'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation
and ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees show
broad knowledge and understanding both within their third-cycle subject area and of the artistic
research methodology in the third-cycle subject area.
It is positive that the programme strives to develop knowledge and understanding of artistic practice
not only within but also external to the higher education institution. The Interference Laboratories is a
good platform for achieving these goals, as it provides a forum for discussions on artistic research
and a place where artistic practice is discussed from multiple perspectives
The programme is structured into eight well-articulated components: supervision, doctoral seminars,
the Interference Laboratories, courses, part time seminars, conferences and participation in several
networks, docent seminars, and Higher Research Seminars. Doctoral students are free to select
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courses depending on the nature of their projects, and they are encouraged to take foundation
courses and a series of doctoral seminars (which are offered about every two weeks). The institution
recognises the importance of continuous design and evaluation of individual projects as it has
effectively implemented individual study plans.
Three part time seminars monitor the progress with the help of an external opponent, and a clear
outline of the programme has been provided: the doctoral programme in Music includes 60 credits for
course work and 180 credits for the thesis/artistic research project. Of the 60 course credits, 30 are to
be used for ‘foundation courses’ (Introduction Course, Method Development in Artistic Research in
Music, and Academic Writing in Artistic Research in Music). However, foundation courses do not
seem to be compulsory. The assessment panel strongly recommends that certain courses be made
compulsory.
Each doctoral project is assessed through a series of seminars (at 25 per cent, 50 per cent and 75
per cent). Such system ensures consistent and good feedback and is in line with other national and
international doctoral programmes. The assessment panel commends the institution’s understanding
that each project is unique and its flexible approach in offering space for each artistic project to
develop. However, the self-evaluations and the interviews do not make it clear whether doctoral
students are encouraged to chair a seminar. As this opportunities represent good teaching and
learning practice, the assessment panel recommends that doctoral students be given this opportunity
when possible.
Overall, the programme is well connected to other similar programmes in Europe with docent
seminars being held by post-docs in artistic research who aim at docent qualification. Higher
Research Seminars complete the programme and foster discussion among different disciplines and
knowledge traditions. This rich mix of components gives the doctoral students plenty of possibilities to
develop and challenge their projects, acquiring broad knowledge and understanding in their subject
area and methodology.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'competence and skills'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation,
and also ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees
can demonstrate the ability to plan and use appropriate methods to conduct research and other
qualified artistic tasks within predetermined time frames, and in both the national and international
context, in speech, in writing and authoritatively, can present and discuss research and research
findings in dialogue with the academic community and society in general. Doctoral students are not
able to contribute to the development of society and support the learning of others within both
research and education and in other qualified professional contexts.
The higher education institution provides courses, seminars, and external collaborations that help
develop the doctoral students’ competence and skills. In addition, their communicative skills are
developed through their preparation and submission of artistic publications and conference
presentations.
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A course in artistic research methods is taught on both the Bachelor’s and Master’s programmes. As
some doctoral students teach these courses, there seems to be a good continuity and implementation
of research already at the Bachelor’s and Master’s programme.
The higher education institution offers Higher Research Seminars, a place for cross-disciplinary
discussion and exchange of ideas between knowledge traditions. An external guest lecturer, often
from another discipline, is invited to discuss a topic that connects to in-house research projects.
The assessment panel finds that the programme offers introduction and method courses that prepare
and train doctoral students to conduct their research and present results in national and international
contexts. The various presentation and exchange formats built into the programme ensure that
doctoral students regularly expose their work in speech and writing to a variety of audiences. The
individual study plans are used to keep track of the doctoral student projects and are reviewed
regularly by the doctoral students and their supervisors. The programme offers the doctoral students
rich opportunities to engage in critical discourse and defend their work.
The assessment panel commends that the higher education institution has increasingly structured the
course part of the programme, partly in response to requests from the doctoral students, but also
partly due to staff’s own experiences. The assessment panel also notes that many of the reading
courses on offer have been designed to meet specific needs of individuals, sometimes including
external lecturers. Such flexibility in offering bespoke courses for doctoral students provides excellent
value to the doctoral programme.
Competency and skills are further enhanced through participation in the annual ARTikulationen
Conference, a festival in Graz, Austria, the Orpheus Doctoral Conference in Ghent, Belgium, and
conferences at the Guildhall School of Music in London, UK. In addition, students are given a regular
chance to rehearse and discuss conference presentations. The individual study plan makes it evident
that the few doctoral students have a strong profile at the national and international levels.
The assessment panel notes the absence of any funding for doctoral students to attend international
events- this shortcoming needs to be remedied. The assessment panel also notes a shortage of
senior researchers, but the interviews suggest that such issues are being addressed through national
and international collaborations. However, the interviews also acknowledge the lack of formalised
collaborations with music institutions in the region and elsewhere. The faculty are looking into ways to
address this issue, which will also be addressed through the development of the IAC. The
assessment panel commends that an effort is being made to create a network with institutions in the
field of theatre.
The assessment panel found that there was little evidence in the self-evaluation, the interviews and
the individual study plans on how the doctoral students, through their artistic and academic practice,
contribute to the development of society particularly at a national level. The assessment panel notes
that there is little mention of any outreach activities and recommends the programme pursue a much
more focused effort on social engagement.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Achievement of qualitative targets for 'judgement and approach'
Assessment with justifications: The programme facilitates through its design and implementation,
and also ensures through examination that doctoral students who have been awarded their degrees
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can demonstrate intellectual autonomy, artistic integrity, and disciplinary rectitude as well as the ability
to make assessments of research ethics. The doctoral student also has a broader understanding of
art’s capabilities and limitations, its role in society and human responsibility for how it is used.
Intellectual autonomy and artistic integrity are needed to define and execute research projects
through artistic practice. Through the Interference Laboratories, the programme ensures that doctoral
students can demonstrate and defend their intellectual and artistic choices. Special courses are
offered (e.g., in gender analysis, ecology, or music psychology) to ensure that the students can
articulate their understanding of their own practices. This ability is a prerequisite for assessing
research ethics and understanding the implications of artistic and scientific practice for society;
however, the assessment panel strongly recommends that certain courses should be made
compulsory.
The assessment panel notes that there is a strong focus on developing the doctoral students’ abilities
to reflect on their own artistic practice and art’s role in society; yet, the programme could provide
doctoral students with more opportunities to examine how artistic practice benefits society.
Several projects are excellent examples of artistic work that have been recognised at an international
level.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Gender equality
Assessment with justifications: A gender equality perspective is taken into account, communicated
and supported by the content, design and implementation of the programme.
There is a developed awareness about questions of gender and several projects and courses closely
examine gender issues. The assessment panel notes that the current gender balance among staff is
unsatisfactory. In addition, only one senior female member is part of the supervisory team. The
assessment panel recommends that such gender imbalance be addressed for future recruitment of
external specialists. The assessment panel notes that, in general, there is an awareness among staff
that gender issues need to be addressed. The interviews revealed that there is the intention for a
special committee and a gender equality expert to be appointed.
Currently, all doctoral students are female. The gender balance among the doctoral students can be
considered good when looking back until the start of the programme (five male and five female
doctoral students since the beginning of the programme).
The assessment panel notes that the Faculty of Fine and Performing Arts has a zero tolerance policy
towards all forms of discrimination. The assessment panel acknowledges that admission decisions
are not affected by considerations of gender, ethnic or social background, religion or other belief,
sexual orientation or disability. The assessment panel encourages an ongoing programme and
research environment where exchanges (also with other schools and research groups) can
counteract any potential tendencies of gender prejudice.
Assessment area: Design, implementation and outcomes
Assessment criteria: Follow-up, measures and feedback
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Assessment with justifications: The content, design, implementation and examinations are
systematically followed up. The outcomes of the follow-up are translated, when necessary, into
actions for quality improvement, and feedback is given to relevant stakeholders.
The individual study plans are signed off by the head of department, the supervisor, and the doctoral
student. The individual study plans are kept updated and are signed every year.
The assessment panel notes that there are several formats to evaluate the programme, ranging from
group discussions to written responses, or a combination of both. The self-evaluation clearly reveal
that flexible feedback mechanisms are in place and that the doctoral students’ feedback is used to
improve and to redesign courses.
The higher education institution acts to ensure that the doctoral student carry out the programme
within the planned period of study.
The assessment panel notes completion rates of three doctoral students since 2014 with four doctoral
students being on track for completion in the next two to four years. The individual study plans are
sufficiently detailed and rigorous and they are effective in monitoring the progress in order to help the
doctoral students and keep them on schedule.
Overall assessment of the assessment area design, implementation and outcomes
Assessment with justifications: Satisfactory
The assessment panel notes that the target knowledge and understanding is well addressed by the
doctoral seminars and courses. There are three part-time seminars held to monitor the progress with
the help of an external opponent. Of the 60 higher education credits for courses, 30 are allocated for
foundation courses although these courses are not compulsory. The assessment panel strongly
recommends that certain courses be made compulsory. Overall the assessment panel notes that the
programme is well connected to other similar programmes in Europe.
The assessment panel finds that competence and skills are trained through various courses,
seminars and external collaboration at higher education institution. Specifically, communicative skills
are developed through seminar and conference presentations. Furthermore, the programme offers
introduction and method courses that prepare and train the doctoral students to conduct their
research and present results in national and international contexts. Doctoral students’ skills and
competencies are further developed at conferences and events. The assessment panel found that
there was little evidence in the self-evaluation, the interviews and the individual study plans on how
the doctoral students, through their artistic and academic practice, contribute to the development of
society particularly at a national level. The assessment panel notes that there is little mention of any
outreach activities and recommends the programme pursue a much more focused effort on social
engagement.
The assessment panel find that the qualitative target judgement and approach is achieved through
the Interference Laboratories and the programme ensures that doctoral students can demonstrate
and defend their intellectual and artistic choices. Special courses are offered (e.g., in gender analysis,
ecology, or music psychology) to ensure that the students can articulate their understanding of their
own practices. This ability is a prerequisite for assessing research ethics and understanding the
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implications of artistic and scientific practice for society. However, the assessment panel strongly
recommends that certain courses be made compulsory.
It is evident for the assessment panel that there is a developed awareness about questions of gender
and several projects and courses closely examine gender issues. The assessment panel notes that
the current gender balance amongst staff is unsatisfactory. The assessment panel recommends that
such gender imbalance be addressed for future recruitment of external specialists.
With respect to follow-up, measures and feedback, the assessment panel notes that the individual
study plans are sufficiently detailed and rigorous and monitor the progress in order to help doctoral
student stay on schedule. They are kept updated and are signed every year. The assessment panel
notes that there are several formats for evaluating the programme, ranging from group discussions to
written responses, or a combination of both. The self-evaluation clearly states that there are flexible
feedback mechanisms in place and that students’ feedback is used to improve and to redesign
courses.
Assessment area: Doctoral student perspective
Assessment criteria: Doctoral student perspective
Assessment with justifications: Doctoral students are given the opportunity to take an active role in
the work to improve the content and implementation of the programme.
Doctoral students have good opportunities to influence content and implementation of the
programme, both formally and informally. The self-evaluation states that the individual study plans are
tailor-made according to the doctoral student’s project and that the individual study plans are regularly
reviewed by the doctoral students and supervisors. The assessment panel recognizes that the
amount and quality of supervision is high and well varied due to active international exchanges and
the activities at the IAC. Doctoral students have a wide choice of participating in courses and
seminars, according to individual needs, both within and outside the institution.
Doctoral students evaluate the programme in various forms, individually, in groups, and as written
responses. Viewpoints and experiences of the doctoral students on the courses are discussed
regularly and student feedback is used to improve the programme. As an example of good practice, a
doctoral student survey has been carried out and the results are taken as basis for further
improvement.
Supervision is revised if necessary and there is a transparent procedure for changing a supervisor. In
addition, doctoral students have good opportunities to participate actively in decision processes on
department and university level. It became evident from the interviews that there are major staff
changes under way and that in the near future difficulties changing supervisors might arise due to the
low numbers of qualified supervisors available.
The programme ensures a good physical and psycho-social work environment for the doctoral
student.
The self-evaluation shows that the IAC provides the necessary infrastructure for artistic research
projects of the doctoral students, including flexible localities, project rooms, and studio technology.
The assessment panel notes that improvements need to be made with respect to the availability of
competent technical support in the IAC and more individual workspace for the doctoral students.
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The current student group is very small, although active and coherent. The assessment panel notes
that the currently all female student group is seen to moderate the gender imbalance among
supervisors and former doctoral students. As an example of good practice, several doctoral students
are involved in joint research projects with supervisors. The creation of further doctoral student
positions is a potential area of improvement.
Overall assessment of the assessment area doctoral student perspective
Assessment with justifications: Satisfactory
Doctoral students have good opportunities to influence content and implementation of the
programme. Individual study plans are tailor-made according to the students’ projects and are
discussed regularly. When needed, supervision is revised. Doctoral students have a wide choice of
courses and seminars that address their individual needs, both within and outside the institution.
Viewpoints and experiences of the doctoral students are discussed regularly and the feedback is
used to improve the programme.
There is a transparent procedure for changing a supervisor. Doctoral students have good
opportunities to participate actively in decision processes also on the department and university
levels.
The IAC provides the necessary infrastructure for the doctoral students to carry out their artistic
research projects. Increased availability of competent technical support in the IAC and more individual
workspace for the doctoral students are potential areas of improvement.
The current student group is very small, although active and coherent. The assessment panel notes
that the currently all female student group is seen to moderate the gender imbalance among
supervisors and former doctoral students. As an example of good practice, several doctoral students
are involved in joint research projects with supervisors. The creation of further doctoral student
positions is a potential area of improvement.
Assessment area: Working life and collaboration
Assessment criteria: Working life and collaboration
Assessment with justifications: The programme is designed and implemented in such a way that it
is useful and develops doctoral students’ preparedness to meet changes in working life, both within
and beyond academia.
The programme offers enough breadth to sufficiently prepare doctoral students for both an academic
career and a career outside academia.
It became evident to the assessment panel from the self-evaluation that the higher education
institution sees several options for the working life of the doctoral students after they have graduated.
For example, they are prepared to work as artists, to work with projects based at institutions, and to
work in postdoctoral positions and senior research/teaching positions. The fact that the doctoral
students are most often experienced professionals is seen by the assessment panel both as an asset
and as a prerequisite for a successful doctoral education.
A number of the teachers and professors are active in professional practices and develop and
maintain good contacts with different actors within artistic research in Sweden. Several of the doctoral
students also have a background in practice or in teaching.
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The higher education institution offers courses that are important for a professional career, such as
courses in communication, teaching, project planning, leadership and entrepreneurship. The doctoral
students also have the possibility to teach at the Bachelor’s or Master’s programme which is an
important step in the development of the individual candidate’s professional profile.
There are good possibilities to use the IAC as a hub for connecting with the surrounding society as
well as with the academic and music industry environment. The interviews also made it evident that
these possibilities are not fully exploited for various reasons. The assessment panel thinks that there
is room for improvement in this area. Nevertheless, the doctoral students have many contacts outside
the faculty and many perform locally, nationally and internationally.
The assessment panel believes it would be useful to expand the individual study plans to include a
tentative plan and direction for the doctoral student’s future working life. The assessment panel also
notes that there could be more collaboration and exchange with other creative industries that share
similar challenges and opportunities.
Overall assessment of the assessment area working life and collaboration
Assessment with justifications: Satisfactory
The programme offers enough breadth to allow doctoral students sufficiently to prepare themselves
for both an academic career and a career outside academia.
It became evident to the assessment panel from the self-evaluation that the higher education
institution sees several options for the working life of the doctoral students after they have graduated.
For example, they are prepared to work as artists, to work with projects based at institutions, and to
work in postdoctoral positions and senior research/teaching positions. The fact that the doctoral
students are most often experienced professionals is seen by the assessment panel both as an asset
and as a prerequisite for a successful doctoral education.
There are good possibilities to use the IAC as a hub for connecting with the surrounding society as
well as with the academic and music industry environment. The interviews revealed that these
possibilities are not fully exploited for various reasons. The assessment panel sees room for
improvement in this area. Nevertheless, the doctoral students have many contacts outside the faculty
and many perform both locally, nationally and internationally.
Overall assessment: High quality
Assessment with justifications: In conclusion, the programme is assessed as maintaining high
quality.
Each doctoral student is allocated at least a principal and secondary supervisor, with up to 340 hours
over four years of supervision. This amount is generous. The assessment panel acknowledges an
active research environment at the higher education institution with high ambitions to actively
participate and influence the field of artistic research. To improve the visibility of the doctoral students’
work, the assessment panel suggests the institution to allocate funding for doctoral students to attend
international conferences.
The assessment panel notes that the Interference Laboratories is a good platform for developing
knowledge and understanding within the artistic practice while providing a forum for discussion of
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artistic research. The programme is structured into eight well-articulated components. Overall the
assessment panel notes that the programme is well connected to other similar programmes in
Europe. Skills and competencies are further enhanced through opportunities where doctoral
candidates are invited to the annual ARTikulationen event in Graz, Austria, among other events. The
assessment panel found that there was little evidence in the self-evaluation, the interviews and the
individual study plans on how the doctoral students, through their artistic and academic practice,
contribute to the development of society particularly at a national level. The assessment panel notes
that there is little mention of any outreach activities and recommends a much more focused effort on
social engagement to be pursued by the higher education institution. It was noted in the interviews,
that the students are able and willing to contribute to the development of society. Intellectual
autonomy and artistic integrity are needed to define and execute research projects through artistic
practice. Through the Interference Laboratories, the programme ensures that students can
demonstrate and defend their intellectual and artistic choices. Special courses are offered (e.g. in
gender analysis, ecology, or music psychology) to ensure the students develop an articulated
understanding of their own practice as a prerequisite to make assessments of research ethics and
understand the implications of artistic and scientific practice for society. The assessment panel found
that there is a developed awareness about questions of gender and diversity as several projects and
courses closely examine gender issues. During the interviews, senior staff commented on this issue
and the assessment panel was pleased to hear that a special committee and a gender equality expert
will be appointed. The assessment panel notes that there are several formats for evaluating the
programme, ranging from group discussions to written responses, or a combination of both. Courses
are redesigned based on student feedback, which is very positive.
Doctoral students have good opportunities to influence content and implementation of the
programme. The IAC provides the necessary infrastructure for the doctoral students to carry out their
artistic research projects. The availability of competent technical support in the IAC and more
individual workspace for the doctoral students are potential areas of improvement. Although the
current student group is very small, it is active and coherent. The creation of further doctoral student
positions and institutional funding for doctoral students to attend international conferences are
potential areas of improvement.
The programme offers enough breadth to allow doctoral students to prepare themselves for both an
academic career and a career outside academia. It became evident from the self-evaluation that the
higher education institution sees several options for the working life of the doctoral students after they
have graduated. The fact that the doctoral students are most often experienced professionals is seen
by the assessment panel both as an asset and as a prerequisite for a successful doctoral education.
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Annex 3
Presentation of assessment material from each higher education institution1
Luleå tekniska universitet
Third-cycle subject

Self-

General

Individual

Interview

Interview

area

evaluation

study plan

study plans

higher
education

doctoral
students

institution
Musikalisk

Yes

Yes

6

Yes

Yes

Selfevaluation

General
study plan

Individual
study plans

Interview
higher

Interview
doctoral

education
institution

students

Yes

Yes

gestaltning licentiat- och
doktorsexamen

Lunds universitet
Third-cycle subject
area

Musik - konstnärlig
licentiat- och

Yes

Yes

7

doktorsexamen

Presentation of other assessment material
In addition to the material submitted by the higher education institutions, UKÄ has
produced key figures of doctoral student completion rates in the form of net and gross
period of study for doctoral students in the third cycle programme subject of music during
2011–2016.

1

When the number of doctoral students is 16 or fewer, all doctoral students’ individual study plans are
selected. When the number of doctoral students is16 or more, a random selection is made and 16
individual study plans are selected.
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Annex 4
Higher education institutions’ responses on the preliminary reports
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Sida

1 (5)

Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Forskarutbildningsämne/: Musikalisk gestaltning

Luleå tekniska universitet har granskat bedömargruppens preliminära yttrande angående
bedömningen av lärosätets förskollärarutbildning. Se bifogad tabell med sakfel/kommentarer till det
preliminära yttrandet.
Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella
sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och
bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen.
Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut.
Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma
med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen.

Exempel
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

2

3

5

Antal helårsstudenter uppgår till 25, ej 45.

Sida

2 (5)

Bedömningsområde: Förutsättningar

Personal
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Forskarutbildningsmiljö
Sida

Stycke

Rad

3

5

1

Korrigering
The correct English name of the university is; Luleå University of Technology

Sida

3 (5)

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse
Sida

Stycke

Rad

6

2

4

Korrigering
“…there does not seem to be any requirement for any professional training apart
from the three seminars, which are three to four hours each.”
Suggested clarification: the three monthly seminars

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Sida

4 (5)

Jämställdhet
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Sida

5 (5)

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Sida

Stycke

Rad

Korrigering

Sida

1 (1)

Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande
Lärosäte: Malmö Academy of Music, Lund University
Forskarutbildningsämne: Music

Assessment area: Preconditions
Overall assessment of the assessment area preconditions
Page

Setting

Line

3

4

4

Correction/comment
”supervisors do not receive any specific training in supervision”
Supervisors have attended the 5-year course in supervision held by Konstnärliga
forskarskolan (see section 2.6 in the self-evaluation). All staff at MAM have to
attend Higher Education Development courses (also mentioned in 2.6).

3

5

6

”there is no allocated funding for doctoral students to attend international
conferences and events”
The PhD candidates appointed after Konstnärliga forskarskolan receive 20 000
SEK/student (see section 6.2 in the self-evaluation). PhD candidates regularly
attend international conferences and events (see for example sections 3.1.6 and
3.2.2 in the self-evaluation).

Assessment area: Design, implementation and outcomes
Achievement of qualitative targets for 'knowledge and understanding'
Page

Setting

Line

4

3

5-6

Correction/comments
”the self-evaluations and the interviews do not make it clear whether doctoral
students are encouraged to chair a seminar or to participate in another doctoral
student’s seminar”
PhD part time seminars are public events in which all PhD candidates are expected
to attend. They provide the opportunity for peer comments (see section 3.1.5 in the
self-evaluation). IAC seminars (see 3.1.6) and Higher Research Seminars (see
3.1.8) also provide opportunities for presenting and sharing ongoing PhD projects.
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Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Rektorer vid berörda lärosäten

Handläggare

Carolina Källgren
08-563 085 34
carolina.kallgren@uka.se

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom musik
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för
utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen/konstnärlig
licentiat- och doktorsexamen inom musik.
Luleå tekniska universitet
Musikalisk gestaltning - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Lunds universitet
Musik - konstnärlig licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning på forskarnivå. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet
uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. För de utbildningar
som fått omdömet ifrågasatt kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att
utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen/konstnärlig licentiat- och
doktorsexamen på forskarnivå inom musik. I de fall lärosätet ger både licentiat- och
doktorsexamen i musik har dessa utvärderats som en enhet. Utvärderingen har utgått ifrån
de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).
Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre
utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett
regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av
utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och
jävsförhållanden framgår av bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en
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bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån
nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1).
-

förutsättningar
utformning, genomförande och resultat
doktorandperspektiv
arbetsliv och samverkan

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive
utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har
tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där det bedömts vara relevant har ändringar
gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det
samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen/konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet
och att UKÄ efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillstånd att utfärda dessa
examina bör dras in. (För närmare information, se Vägledning för utvärdering av
utbildning på forskarnivå, Universitetskanslersämbetet 2018).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning
av utredaren Carolina Källgren i närvaro av biträdande avdelningschef Lisa Jämtsved
Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Anders Söderholm
Carolina Källgren

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Luleå tekniska universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Samlat
omdöme

Luleå tekniska universitet

Musikalisk gestaltning -

A-2018-02-

licentiat- och
doktorsexamen

4435

Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
In conclusion, the programme is assessed as maintaining high quality.
The assessment panel notes that although the present supervisor capacity is sufficient, additional
supervisors will need to be recruited when/if the number of doctoral students and the range of
topics increase. The assessment panel acknowledges the good collaborations within the higher
education institution, but recommends the programme to engage more in national and international
networks. Doctoral students should present more at international conferences and a post-doctoral
programme should be installed to attract international researchers. The assessment panel notes
with concern that the doctoral students, despite the excellent infrastructure, are rarely on Campus
Piteå (only one week/month), which can have a negative impact on the research environment.
The assessment panel notes that the target knowledge and understanding is well addressed by the
research seminars, which are held regularly and efficiently. However, the assessment panel is
concerned about the fact that no criteria seem to be in place to evaluate artistic work and it
suggests a clear project description be added to the individual study plan. The assessment panel
acknowledges the wide range of available courses and suggests, that some should be made
compulsory. With respect to developing competence and skills, the assessment panel notes that
students are well trained to plan and conduct research in a timely fashion and that there is a robust
system in place for remedial measures should they be required. The students’ intellectual autonomy
and artistic integrity are also well-trained in the regular research seminars. With respect to gender
equality the assessment panel notes a good balance among students and supervisory team. The
content, design, implementation and examinations are systematically followed up. The outcomes of
the follow-up are translated, when necessary, into actions for quality improvement. The assessment
panel sees potential areas of improvement in developing and maintaining contact with alumni and
feeding their knowledge and experiences back into the programme.
The assessment panel notes that doctoral students have good opportunities to influence content
and implementation of the programme. Doctoral students can choose from wide range of courses
and seminars according that address their needs, both within and outside the institution. The
working conditions are good due to the excellent infrastructure. The integration of doctoral students
in the Bachelor’s and Master’s programmes is supported through teaching and supervision.
The programme offers enough breadth to allow doctoral students sufficiently to prepare themselves
for both an academic career and a career outside academia. It became evident from the selfevaluation that doctoral students in Musical performance almost always have considerable
experience as professional musicians and, in many cases, as teachers. Moreover, the research
within the program presupposes continued musical activity in public contexts by the doctoral
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students. This means that the doctoral students bring experience from working life when admitted
and continue their public musical work after admission, as a natural and necessary part of their
research. The doctoral students are also prepared for a career within the academy since courses in
university pedagogy and in supervision are part of their studies.
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Lunds universitet
Lärosäte

Forskarutbildningsämne

ID-nr

Lunds universitet

Musik - konstnärlig

A-2018-02-

licentiat- och
doktorsexamen

4434

Samlat
omdöme
Hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
In conclusion, the programme is assessed as maintaining high quality.
Each doctoral student is allocated at least a principal and secondary supervisor, with up to 340
hours over four years of supervision. This amount is generous. The assessment panel
acknowledges an active research environment at the higher education institution with high
ambitions to actively participate and influence the field of artistic research. To improve the visibility
of the doctoral students’ work, the assessment panel suggests the institution to allocate funding for
doctoral students to attend international conferences.
The assessment panel notes that the Interference Laboratories is a good platform for developing
knowledge and understanding within the artistic practice while providing a forum for discussion of
artistic research. The programme is structured into eight well-articulated components. Overall the
assessment panel notes that the programme is well connected to other similar programmes in
Europe. Skills and competencies are further enhanced through opportunities where doctoral
candidates are invited to the annual ARTikulationen event in Graz, Austria, among other events.
The assessment panel found that there was little evidence in the self-evaluation, the interviews and
the individual study plans on how the doctoral students, through their artistic and academic
practice, contribute to the development of society particularly at a national level. The assessment
panel notes that there is little mention of any outreach activities and recommends a much more
focused effort on social engagement to be pursued by the higher education institution. It was noted
in the interviews, that the students are able and willing to contribute to the development of society.
Intellectual autonomy and artistic integrity are needed to define and execute research projects
through artistic practice. Through the Interference Laboratories, the programme ensures that
students can demonstrate and defend their intellectual and artistic choices. Special courses are
offered (e.g. in gender analysis, ecology, or music psychology) to ensure the students develop an
articulated understanding of their own practice as a prerequisite to make assessments of research
ethics and understand the implications of artistic and scientific practice for society. The assessment
panel found that there is a developed awareness about questions of gender and diversity as
several projects and courses closely examine gender issues. During the interviews, senior staff
commented on this issue and the assessment panel was pleased to hear that a special committee
and a gender equality expert will be appointed. The assessment panel notes that there are several
formats for evaluating the programme, ranging from group discussions to written responses, or a
combination of both. Courses are redesigned based on student feedback, which is very positive.
Doctoral students have good opportunities to influence content and implementation of the
programme. The IAC provides the necessary infrastructure for the doctoral students to carry out
their artistic research projects. The availability of competent technical support in the IAC and more
individual workspace for the doctoral students are potential areas of improvement. Although the
current student group is very small, it is active and coherent. The creation of further doctoral student
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positions and institutional funding for doctoral students to attend international conferences are
potential areas of improvement.
The programme offers enough breadth to allow doctoral students to prepare themselves for both an
academic career and a career outside academia. It became evident from the self-evaluation that
the higher education institution sees several options for the working life of the doctoral students
after they have graduated. The fact that the doctoral students are most often experienced
professionals is seen by the assessment panel both as an asset and as a prerequisite for a
successful doctoral education.

Guidelines for critical friends visit with links to documentation material

Goals [1], Design [2] and Delivery [2-3] of the Study
Programme(s)
(equals MusiQuE standards 1-3 / sections 1-3 in Programme Rewiew)
Your opinion about the clarity of the goals and rationale of the study programme [1].
o
o
o
o
o
o
o
o

Programmes and Courses
Performance Programmes in Music – Bachelor´s Level
Performances Programmes in Music – Master´s Level
Performances Programmes in Music – DIPLOMA – Master´s Level
Programme syllabus with links to course syllabi (Classical others)
Programme syllabus with links to course syllabi (Classical symph)
Programme syllabus with links to course syllabi (Jazz and world)
Programme syllabus with links to course syllabi (Composition)

Your opinion on the content, structure [2.1] and international orientation [2.2] of the study
programme and its methods of delivery [2.1], and how it encourages students to shape their
own learning environment (student-centred learning) [2.1], and how it provides them with
performance opportunities [2.1].
o
o
o
o
o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical others)
Programme syllabus with links to course syllabi (Classical symph)
Programme syllabus with links to course syllabi (Jazz and world)
Programme syllabus with links to course syllabi (Composition)
Instructions (graduation essay)

o
o
o

List of rights for students at Lund University
Policy and regulations for student influence at Lund University
Getting help, making a complaint (university information for students)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visiting performers/lecturers
International networks (condensed information in English)
Mobility for teachers and other staff at the Academy of Music (information in Swedish)
Mobility for students at the Academy of Music (information in Swedish)
Lists of outgoing teachers 2010List of incoming teachers 2010Lists of outgoing students 2011Erasmus+ for mobility within Europe
Nordplus/Nordlys for mobility within the Nordic countries
Om internationalisering och internationaliseringsarbete vid Lunds universitet (in Swedish)
International Student Barometer 2013 — resultatsammanställning (in Swedish)

o
o

Concert programs
Seasonal concert calendars (Kalendarium, in Swedish)

Your opinion on the relation between the quality of the graduating students (learning
outcomes) and the requirements of the discipline [3.2] and of the (international) professional
field [3.2, 2.2].

o
o
o
o

Graduation project (concerts)
Concert recordings (not graduation project)
Graduation project (essays)
LUP Student Papers

Your opinion about the role of (artistic) research in the programme [2.1].
o
o
o

Graduation project (general instructions)
Graduation project (essays)
Graduation project (concerts)

o
o

Presentation of the research department
Some research publications
o ‘Ups and downs’ – violin bowing as gesture. Peter Spissky, 2017.
o Singing in action - an inquiry into the processes of classical and contemporary vocal improvisation- Sara Wilén,
2017.

Your opinion on how assessment methods demonstrate achievement of learning outcomes
[2.3].
o
o
o
o

Graduation project (concerts)
Examination protocol Degree project Bachelor
Examination protocol Degree project Masters
Grading systems (Lund University)

Your opinion on the selection [3.1] of suitable students, the monitoring and review of their
progression, achievement [3.2] and subsequent (international) employability [3.2].
o
o
o
o

Performance Programmes – Admissions
Instruction for entrance examination juries in main subject area
PM Examination of a course with individually adapted course planning
PM kursplanering, kursvärdering, kursutvärdering (work in progress, in Swedish)

o
o
o
o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical others)
Programme syllabus with links to course syllabi (Classical symph)
Programme syllabus with links to course syllabi (Jazz and world)
Programme syllabus with links to course syllabi (Composition)

o

Statistical data

o
o
o
o

Våra alumner (in Swedish)
Musik - Konst - Teater. Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv [pdf] [2010]
Internship assessment report
Internship assessment report (anonymous example)

o
o

The Student Guide Lund University 2017/2018
Career services (Lund University)

Teaching & Learning Environment
(equals MusiQuE standards 4-5 / sections 4-5 in Programme Rewiew)

Your opinion on the quality [4.]) and number [4.2] of teaching staff and on their
(international) qualifications [4.1 and 4.2] for their role (artists/pedagogues/researchers).
o
o
o
o
o
o
o

List of teachers in 2012 (UKÄ evaluation) (in Swedish)
List of teachers with links to presentations
LUCRISS (Lund University Research Portal)
Staff (regulations)
Lund University Appointment Rules
Staff appraisails (utvecklingssamtal)
Professional development (Högskolepedagogik)

o
o
o
o

CD-recordings with academy teachers
Research oriented publications
Artistic developmental work publications
Pedagogically oriented publications (examples)
o Walking Together with Music – teachers´voices on the joys and challenges of higher music education (publication)
o Walking Together with Music (pdf)
o Organistpraxis

Your opinion on the level to which facilities [5.1], resources [5.2] and support staff [5.3]
constitute a coherent and optimal teaching-learning environment for the students.
o
o
o
o
o
o

Student´s Guide 2017/2018
Practical services/IT/Instrument maintenance & location
Library
Library policy Faculty of Fine and Performing Arts (in Swedish)
Staff pages Lund University
Information on support staff (technical, administrative, non-teaching staff, etc.):

o
o
o
o
o
o

New students (useful practical information for incoming foreign students at Lund university)
Options for learning Swedish
Students with disabilities
Study and work environment (university information)
What is discrimination and harassment? What do I do if it happens to me? A guide for students at the Faculty of Fine
and Performing Arts
Student rights and guidelines (university information with many useful links)

o
o

Health care (university information)
Student life (information on student life and Swedish society for foreign students)

Quality Culture
(equals MusiQuE standards 6-7 / sections 6-7 in Programme Rewiew)
Your opinion on the extent to which the organisational structure [6.2] allows for efficient
decision-making [6.2] and effective internal communication [6.1].
o
o
o
o

Organisational structure Lund University
Rules of Procedure for Lund University
Organisational structure Faculty of Fine and Performing Arts
Delegationsordning för Konstnärliga fakulteten (Rules of procedure for the Faculty of Fine and Performing Arts, in
Swedish)

o
o
o
o

Organization (Malmö Academy of Music)
Delegationsordning för Musikhögskolan (beslutad I Institutionsstyrelsen 2017-12-06) (Rules of procedure for the Malmö
Academy of Music, in Swedish)
Information about the Educational committee for Performance (“Programme board”)
Agendas and minutes of the Educational Committee

o
o
o
o
o
o
o
o

Music Academy homepage (in Swedish; condensed version in English)
Intranet (yammer)
Box (document storage and collaboration)
LUVIT (learning management platform)
Newsletter (May 2018)
Noticeboards
Lärardagar (program / kallelse)
Digital noticeboard

o
o
o

Communication and IT (Lund university)
Guidelines for communication work at Lund University
Lund University Language Policy

Your opinion on the quality assurance and enhancement procedures [7] that are in place.
o
o
o
o

Swedish Higher Eduaction Authority (UKÄ)
Laws and Regulations
The Higher Education Act (Högskollagen)
The Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strategisk plan 2017-2021. Musikhögskolan I Malmö, Lunds universitet. (in Swedish, English version in progress)
Handlingsplan 2017-2021. Musikhögskolan I Malmö, Lunds universitet. (in Swedish, English version in progress)
Strategic plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)
Action plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)
Quality Assurance policy Lund University (in Swedish)
Quality Assurance at the Faculty of Fine and Performing Arts (new text, not yet on the homepage)
PM course evaluation
Student evaluation 2016-2017 (in English and Swedish)
Notice to attend to mid-year conference
Student guidance meetings

o

Kuben (university tool for statistical data)

o
o
o
o
o
o
o
o

List of rights for students at Lund University
Policy and regulations for student influence at Lund University
Getting help, making a complaint (university information for students)
Remit and composition of the University-wide management group for gender equality and equal opportunities
Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Lunds universitet. [University level]
Gender equality, equal opportunities and diversity at the Faculty of Fine and Performing Arts (Faculty level)
Gruppen för jämställdhet och likabehandling (Institutional level ; Musikhögskolan i Malmö) (in Swedish)
Reflektioner på arbetet med några likabehandlingsaspekter vid Lunds universitet (in Swedish)

o

External evaluation 2016 (Lund university test project, can be used as a survey of the Academy Quality Enhancement
structure)
External evaluation 2012 (UKÄ)

o

Public Interaction
(equals MusiQuE standards 8 / sections 8 in Programme Rewiew)
Your opinion on the engagement of the programme with society [8.1] (in cultural, artistic and
educational contexts) and the contributions made at local, national and international level.
o
o

List of teachers in 2012 (UKÄ evaluation) (in Swedish)
List of teachers with links to presentation

Your opinion on the interaction with the profession [8.2] (music and other artistic
professions), including the assessment and monitoring of its ongoing needs.
o
o
o
o

Vocal and Drama studies (a masters programme in cooperation with the Malmö Opera)
Internship assessment report
Internship assessment report (anonymous example)
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Masterclass open to the public (example)

o
o
o
o

Lund University Alumni
Våra alumner (in Swedish)
Vänner från Musikhögskolan I Malmö (Friends from Malmö Academy of Music) (facebook group)
Musik - Konst - Teater. Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv (2010)

o

Organization (Malmö Academy of Music)

Your opinion about the clarity and consistency of information given to the public [8.3]
(potential students, concerts audiences, parents, other interested stakeholders, etc).
o
o
o
o
o
o

About Lund University
Faculty of Fine and Performing Arts
Malmö Academy of Music (brochure in English)
Music Academy homepage (in Swedish; condensed version in English)
Musikhögskolans digitala öppet hus (Portes ouvertes digitales de l´Académie de Musique)
Seasonal concert calendars (Kalendarium, in Swedish)

o
o
o

Musikhögskolan i Malmö (general facebook account)
Kyrkomusik och orgel vid Musikhögskolan I Malmö (facebook)
Sångklassen Musikhögskolan i Malmö (facebook)

o

Musikhögskolan i Malmö, youtubekanal (youtube), några exempel:
o Malmo Academy of Music – Master, how to apply (youtube)
o Musikhögskolan i Malmö – MuKy PR film (youtube)
o Musikhögskolan i Malmö – Peter Spisskys disputationskonsert (youtube)
o Musikhögskolan i Malmö – Emil (youtube)

o

Malmö Academy of Music on Instagram

o
o
o
o
o

Programmes and Courses
Performance Programmes in Music – Bachelor´s Level
Performances Programmes in Music – Master´s Level
Performances Programmes in Music – DIPLOMA – Master´s Level
Programme syllabi with links to course syllabi (links above !)

o

Performance Programmes – Admissions

o
o
o
o

List of teachers with links to presentation
LUCRISS (Lund University Research Portal)
Lund University Appointment Rules
Student´s Guide 2017/2018

o

New students (useful practical information for incoming foreign students at Lund university)

Based on the analyses above (1-4), please write down your suggestions for improvement
measures
1.
2.
3.
Etc....

Critical Friend Report
Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden
Department(s) reviewed: Jazz/Improvisation and World Music Performance Programmes

Critical friend: Astrid Elbek
Site-visit: 24-26 April 2018

Table of Contents
Preface ................................................................................................................................................................ 3
1. Goals, Design and Delivery of the Study Programs .............................................................................................. 3
2. Teaching & Learning Environment ...................................................................................................................... 5
3. Quality Culture .................................................................................................................................................. 5
4. Public Interaction .............................................................................................................................................. 5
5. Considerations for the Future ............................................................................................................................. 6

2

Preface
I had the great honor of being invited to Malmö Academy of Music (Musikhögskolan i Malmö) to review the
Jazz/Improvisation Performance Programme in Music and the World Music Performance Programme in Music. I was asked
to perform a so-called Critical Friend Visit, sent out by MusiQuE – Music Quality Enhancement. The visit took place from
April 23rd to 26th 2018.
I want to thank everyone at Malmö Academy of Music for giving me this opportunity to experience and review their
dedicated work in Higher Music Education in jazz and folk/world music. A special thank you to Rector Ann-Charlotte Carlén,
Professor Hans Hellsten, Course Director Mattias Hjorth (jazz) and Course Director Pär Moberg (folk/world) for inviting
me.
I experienced great hospitality and willingness to have in-depth dialogues with everyone at the academy: course directors,
faculty, students, heads and alumni. As you might imagine, there was a substantial schedule for the visit, since there were
two programs to review.
Finally, I want to thank MusiQuE – Music Quality Enhancement for setting up the Critical Friend review system and hereby
making this possible. It has been a great honor and learning experience for me to participate.
The report
I have organized my report into five main categories according to the guidelines for MusiQuE:
1. Goals, design and delivery of the Study Programs
2. Teaching and Learning Environment
3. Quality Culture
4. Public Interaction
5. Considerations for the Future
Since there are two programs in this review, they will be covered as a whole where that makes most sense - and apart,
where that seems most appropriate.
1. Goals, Design and Delivery of the Study Programs
The Jazz/Improvisation Performance Program at Malmö Academy of Music consists of an undergraduate Bachelor
Program (180 ECTS) and a Master Program (120 ECTS). There is only one student in the Master Program currently, and
it is not part of this review. However, I find it relevant to note the existence of this program here.
The Jazz/Improvisation Bachelor program has approximately 20 students. They work closely together with the Music
Teacher Training students, in which another approximately 20 students are jazz players, when it comes to ensemble
playing.
The World Music Performance Program consists of an undergraduate Bachelor Program (120 ECTS). There is no Master
Program for World Music at the academy. There are approximately 13 students in the Performance Program. They work
3

closely together with the seven students in the Music Teacher Training Program that perform World Music when playing
ensemble.
Furthermore, the students in the two performance programs (jazz and world) study together on the topic “The Music
Profession” on 2nd and 3rd Year (12 ECTS).
The written material (course syllabi and study programs) is consistent and well organized. It is easy to get the overall
picture of how the Bachelor Programs are build up and how the course syllabi are related to the overall set-up. However,
the above-mentioned collaborations between different programs in terms of students working together is not exactly easy
to detect from the written material. In practise this means quite a lot for the study environment, since students not only
collaborate between different programs (as described above) – but also collaborate between different years of study. This
is very understandable given the quite limited number of students on every year – seven in the jazz program and five in
the world program. This provides the students with valuable possibilities and experiences that they could not get in a more
rigid structure.
The student’s level of musical performance in the jazz program is genuinely high. This is probably due to several factors.
First, that it is extremely difficult to enter the jazz program, since there are app. 150 applicants and only seven of these
are admitted into the program every year, which is a quite low percentage compared with many other academies
worldwide. Furthermore, due to the Swedish Folk High School system, almost all students have been studying musical
performance and playing intensively for several years, before they enter the academy. They are therefore on a relatively
high level in terms of musical performance, considering that they are undergraduate students. Last, but not least, this is
evidence of a great job done from the academy’s and the teaching faculty’s side.
The student’s level of musical performance in the world music program is also good. The artistic level is maybe not in all
cases outstanding, but the student’s flexibility and willingness to collaborate in performing music from different traditions
and cultures is striking me as highly acknowledgeable. In this program, the students have to deal with many cultures, and
cannot stick to only performing their favourite genres with the traditional instrumentation. This has of course to do with the
big diversity of genres and traditions in the program on one side - and the relatively small number of students and variety
of instruments on the other. This is of course also subject to discussion, which I will get back to later.
There are not many international students in the two programs. The vast majority of students are of Swedish background.
It strikes me as an area where the programs and the Academy might consider investing, since an international study
environment in many ways is beneficial for the performance students in jazz and world music, who to a large extent will
be working internationally when they graduate. Several of the jazz students told me that they counted on going to
Copenhagen to live as music performers after graduation – at least for a while. Even if the graduates stay in Sweden, they
will probably be working with international musicians. Internationalisation more or less “comes with the territory” in jazz
and world music.
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2. Teaching & Learning Environment
The teaching and learning environment at Malmö Academy of Music is dedicated and friendly at the same time. There is
a good spirit and a friendly atmosphere between students, faculty and staff. This gives a very nice working atmosphere
and a good environment for study. The Academy has great facilities such as well-equipped studios, concert halls and
numerous rooms for study purposes. The students clearly benefit from this.
The students are capable of having a profound influence on their studies. The students are well represented in the study
board and other formal bodies. Even the admission jury has student representation – this is not the case in Denmark for
instance. This formalized student influence does not come as a surprise - you would expect that of a Music Academy in
the 21st Century. However, of great significance for the learning possibilities for the students is the fact that the students
also have a profound informal impact on the direction of their studies. The students have various possibilities of dialogue
with faculty and above all with the Course Directors, where they can have a detailed discussion about what direction of
studies they want to take. This way of practicing a student-centered approach is rated by students and alumni as one of
the big assets of the programs.
The Course Directors of both programs are extremely dedicated and hardworking. Students as well as alumni mention this
repeatedly, and I agree, having witnessed their workload for three days. They do a tremendous job and you could easily
argue that they need assistance. The students clearly state that they feel everything would fall apart if they were not there
to make ends meet. I think it could be worthwhile for the academy to invest here.
All faculty and staff at the academy are very dedicated, so this is in no way a critique of them. I am simply making the
case, that the jazz and world programs in my opinion are too fragile in terms of sustainability with the artistic, educational,
organizational and even practical responsibility on very few shoulders.
3. Quality Culture
Malmö Academy of Music is a part of the University of Lund, a big and renowned University in Sweden. As you would
expect the idea of Quality Culture is well adapted in the organisation. I have experienced Quality Culture as the underlying
carpet for this review visit, since the whole idea of inviting a Critical Friend to a review visit states that the organisation is
actively working with their Quality Culture. There is not any doubt in my mind that this approach will pay off for the Academy
in general and hereby also for the two study programs in question.
4. Public Interaction
Malmö Academy of Music is situated in the outskirts of Malmö, where the public really has to make an effort to come for
concerts. Subsequently the academy has been very active in working on getting a new, central venue for the school, where
the public could easily attend concerts and reach-out activities. It seems that this effort will have a good chance of
succeeding in the coming years. It will bring new and fruitful possibilities for public interaction to the Academy.
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In the meantime, the programs will have to deal with the fact that something extra must be done in order to engage the
public. I saw a good example of this during my visit: students from the world music program went into a local public school
to play a school concert for the children in 2nd grade. The show was created and performed by a group of students under
the supervision of the Course Director and contained partly traditional, partly new music written for the occasion. The
students had also created the storyboard for the show and arranged the music for the ad hoc combo. The Course Director
documented the performance on video.
This was to me a brilliant example of outreach work, dedicated and with a big impact on the children. This is a field where
Malmö to my knowledge has been in the forefront for many years. Nevertheless, I got the impression from the talks after
the show, that the students did not fully realize how this kind of work is challenging them in different ways than what they
may have been used to expecting in a music academy. This could have to do with the fact that the students are in a music
performance program, where the focus traditionally is on a high artistic level in a Western cultural setting, even if the topic
is jazz or world music. There is maybe a need for more recognition and focus from the Academy’s side on the challenges
and the benefits of this role for the musician in society, often expressed as “the artist as a citizen”. Every student will have
to deal with this question in his or her work, not only as a student, but also in the years to come as professionals.
5. Considerations for the Future
Below, I have listed the four main recommendations for the future:
More support for Course Directors
My first recommendation would be that more resources are focused on helping the Course Directors and thereby helping
the students develop even more. The challenges are maybe a little bit different for the jazz and the world programs, but in
both cases, it seems that the directors are too alone with a huge responsibility. Especially concerning the world music
program, the director has to deal with the great variety of student opinions on world music education. The educational area
is quite new in music academies, and there is not the same fixed idea about what to expect as in “older” programs like
jazz or classical music. There is the discussion of roots/styles (for instance flamenco) versus musical collaboration based
on traditional instruments in new settings (for instance guitar and ney flute playing with electronica). There is the discussion
about defining and refining artistic quality in world music. What is the societal role of the musician? These needs
addressing, so that frustration does not build up because of lack of time and resources to take the necessary debates,
thereby providing highly relevant learning opportunities for the students.
Revision of Master Program
As a second recommendation, I would suggest that the academy considers whether it would be a good time to revise the
master program, so it addresses the jazz students as well as the world music students. There is as before mentioned very
few students in the master program for the jazz students. This could maybe be due to the feeling, that some of the students
expressed to me: “we are already high-level performers, so it is not necessary with two more years of study”. This is of
course a valid angle seen from the student perspective, and leads me to the suggestion, that a relevant master program
for them might have a different angle. For the world music students there is no master program at all, so they will have to
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leave after three years of study. Some of them will go elsewhere and take a master’s degree; others will leave and go into
the profession. Some are even planning to change direction and study a master program of a different kind.
Internationalising the programmes
As mentioned before the number of international students in the jazz and world programs is relatively small. I would suggest
that there is focus on ways to raise the number of international students. This could be done in several ways: by student
exchange with other music academies and/or by advertising internationally in order to get applicants from abroad into the
programs. Furthermore, teacher and staff exchange could serve as active tools in this effort for internationalization.
Raising awareness about the value of ’the artist as a citizen’
Given the actuality of the theme “the artist as a citizen” and Malmö’s historical position as a first mover in a cultural diverse
area, I would suggest, that a master’s program dealing with these issues might be a way to pick up and refine the talented
and motivated students from jazz as well as world music. This program could very well have an international angle and
might even be set up as a joint study program. I believe it could be of relevance to the job market, nationally as well as
internationally. I also believe it could be fruitful for the study environment with more students on a master level.
Furthermore, I believe it could be beneficial for the student body of the two relatively small programs to “come together”
on the master’s level.
The above are the headlines of what I think is of importance for the academy to discuss.
Again – thank you for the invitation! It has been a great learning experience for me. If I can be of any help in your future
process, I will be very happy to do so.

Respectfully submitted,
Astrid Elbek,
27th of June 2018
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I would like to express my sincere gratitude to the students and to the staff of the Academy – and first of all to
Hans Hellsten – for their warm welcome, the extended documentation they provided to me and their readiness to
talk to me during classes, exams and concerts.
Despite the fact that I did not visit the other programs of the school (composition, jazz + world and orchestral
music), the following report takes the liberty to consider both the programs actually visited and the more general
environment of the school.
Learning outcomes: BA and MA syllabus of piano, guitar, harpsichord, recorder, vocal studies, organ and
church music
The learning outcomes are generic among the various syllabus (with the exceptions of organ and church music,
see below) and structurally fairly consistent between BA and MA, with minor linguistic variations and
inconsistencies in the formulation and gradation, as summarized in the following table showing the main topics
and differences :
Bachelor
Program description

Master

Good artistic and professional High

level

of

artistic

and

qualities

professional ability

Adequate knowledge and skills

Well-developed knowledge and
skills

Skill necessary for continued or in- Ability for independent study
depth studies
Basic entrepreneurial skills

Well-developed

entrepreneurial

skills
Knowledge and understanding

Knowledge of the practical and Broad knowledge in the field and
theoretical basis of the field

…deeper knowledge
Research and development

Knowledge and experience of Familiarity with methods and
methods and processes
Skills and abilities

processes. Complexity

Describe, analyse and interpret… Independently
Reflect critically

and

creatively

formulate new questions…New
and personal means of expression

Independently create, realize and Create
express…own

ideas;

and

realize…well

identify, developed personal expression…
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formulate

and

solve…perform

artistic tasks

independently identify, formulate
and solve… plan and perform
advanced artistic tasks

Present and discuss their activities Clearly present and discuss…in
both national and international
contexts
Judgement and approach

Understanding of the role of art in Insight into the role of art in society
society

Identify their need of further Take responsibility for developing
knowledge

their knowledge

Communicate information, ideas,
problems and solutions

The master programs descriptions rightly emphasize a development, deepening and broadening of the
knowledges and skills offered at the Bachelor level. One only wonders why there is no item on research in the
Bachelor descriptions, and no item on communication in the Master descriptions. An explicit use of the revised
2017 AEC learning outcomes would probably strengthen the consistency of the various syllabus.
The organ and church music syllabus are specific insofar:


T he organ program is not an independent syllabus but is embedded in the church music programs



Besides the Master and Master programs there is an additional first cycle University Diploma in church
music (120 ECTS) leading to a Kantor position after a foundation course of the Church of Sweden.



T he Master program offers 3 orientations (vocal and choir, arranging and composition, organ and
keyboard)

Assessment process
The various assessment phases are well described from entrance examination to final exams (both performance
and research outcomes). Most of the processes are led internally and involve a student participation (entrance
examination without vote right, choice of recital programs and student’s self-appraisal)
The degree recitals are videotaped or recorded (ex. guitar), and I was fortunate enough to attend personally to
BA voice recital.
The Master’s inquiry examination (in the form of an essay or a lecture recital) is documented through good
instructions (definitions, methodology, formalities, examples – cf. Rachmaninov 2d sonata, Liszt Dante, more
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original Music in quest of attention – all deposed on a database at Lunds University). There is so far no oral
defense. The protocols are generally clear and well related to learning outcomes in syllabus (structure and
items).
Comments on specific programs
Piano and guitar
The level of the piano and guitar lessons I was able to attend to was excellent. As the number of the students of
both disciplines is relatively small, I would recommend to verify they can have a regular interaction with other
programs in order to prevent a “ghetto” culture to develop (for example : liedbegleitung, opera coaching and early
keyboards for pianists, electric guitar or lute for guitarists and so on)
Organ and church music
This department can be proud of an impressive employability, in phase with the musical needs of the Lutheran
church and the great Swedish choral tradition. It offers both a basic 2 years Diploma and a full Ba chelor and
Master program with three orientations (organ and keyboard, arranging and composition, vocal and choir). The
liturgical training (foundation course of the Swedish Church) is given by the Centre for Theology and Religious
Studies of Lunds University. The students I have talked to think that this training could be better articulated with,
and more relevant to their professional musical education.
Vocal department
The vocal department also enjoys a high standing and tradition (NB: Nina Stemme is honorary doctor of Lunds
University), with a strong focus on opera, in collaboration with the Malmö opera. The curricul um is very
comprehensive (languages, vocal coaching and the like), although it was not quite clear during my visit if there is
a formal body and movement training. The dramatic improvisation class is especially interesting with its emphasis
on stage and collective role games in order to increase physical and musical freedom in cooperation. I could
suggest to even enlarge the students training and their professional perspectives within a high level a cappella
chamber choir, which could work as a cultural ambassador for the MAM.
Early music
The early music department is very small with only two main instruments (recorder and harpsichord), although
there are numerous interactions with modern instruments, both within the MAM and the broader community of
Lunds university, and a great deal of research opportunities (see for ex. Peter Spissky’s above mentioned
doctoral dissertation on baroque violin). I feel the department could or should be enlarged with the introduction of
at least some other instruments (for example lute and early keyboards – see organ) in order to work as a true
specialized resource center for the whole MAM and produce a stronger internal emulation among students and
staff. It could also offer a basic and systematic introduction to historical performance practice for all Bachelor
students. I am aware that this enlargement process could take some time since it would mean a gradual
reallocation of economical and human resources.
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General comments
Study programs
The study programs are well documented and enjoy an appropriate balance between formal prescription and
individual freedom. They encourage the students to become increasingly more autonomous and responsible,
under the supervision of very qualified tutors who help them to choose topics, subjects and projects fitting to their
goals among the broad school offer. Specific important fields such as performance and ensemble training, theory,
creative research, music ergonomics and music profession are given sufficient space. There is no compulsory
“canonized” instrumental or vocal repertoire, but variety and diversity are encouraged, also in the field of
contemporary music. The early music offer and culture will be discussed separately further down.
The teaching is divided between private and studio lessons, during which the students also learn how to assess
and comment the performances of their fellows. The assessment processes (admission and final exams) are
intern. It was a real pleasure to attend to a variety of lessons, concerts and exams, and I have no doubt about the
seriousness with which the students are prepared to their professional life. Their employability is not
systematically documented, although there is evidence of success stories in different fields. The MAM has also
developed extended (students and staff) in and out mobility schemes within the European and Nordic space, but
the new national policy of increased fees for non-European students seems to have slowed down the exchanges
with other foreign countries traditionally linked to the MAM (e.g. Vietnam).
The MAM also enjoys an excellent research department shared with the Theater Academy and the Art Academy
inside the Faculty of Fine and Performing arts. There is a long established tradition of research in music
education and of artistic research, independent from the musicology department of Lunds University, with various
output formats (books, articles, films, websites and the like) and a good national and international visibility. The
link to artistic (also interdisciplinary) practice and development is evident in the topics addressed by the research
projects (such as organ improvisation, violin bowing as gesture or singing in action), which may in turn influence
the design and the goals of academic curricula. The balance between the (Bachelor and Master) degree project
and the graduation concert seems to be well thought to prevent any useless academisation of the practical music
professions.
Teaching and learning environment
The teachers list and their biographies show a variety of renowned and experienced artists and pedagogues,
some of them also active in artistic research and most of them active on an international level in concerts and
festivals. The Lunds University organizes staff appraisals and supports its professional development.
The infrastructures are generally sound in terms of concert hall, studios (including the organ room), recording
facilities and practice rooms. The future prospect of sharing premises with the other arts Academies in a more
central part of the city is very exciting, both for attracting new audiences to public performances and for devising
new links, academic and research projects with the other arts.
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The students are well informed about the programs and the facilities of the MAM and of Lunds University, through
various paper and electronic devises. Special needs and topics (foreign students, disabled students, health
issues, rights, and harassment) are also documented in a well accessible way, according to the procedures of the
University.
Quality culture
The MAM has drafted an excellent strategic plan for the period 2017-2021, operationalized into an action plan for
the same period (I will further suggest some additional items). The Academy seems to enjoy a good and
reasonable autonomy within the broader structure of Lunds University and can therefore develop its specific tools
and procedures with appropriate freedom.
The students’ participation and influence is encouraged through a variety of formal structures, although the
informal internal communication seems to be even more important. In general, the atmosphere is quite open and
friendly, the cafeteria being a central place where everybody – academic and administrative staff, students –
meets also outside of the meal hours. All the students I have discussed with felt obviously quite free to comment
on their institution, which is the sign of a concrete and well-embedded quality culture.
The equality issues are also seriously addressed by the MAM – not only in terms of gender equality, but also of
social equality, as exemplified through the connection to El Sistema, which in turn allows a relation to other
(immigrant and/or non Western) cultures and the celebration of music as a social “elevator” and integrator. During
my discussion with the direction of the MAM, it was obvious to me that the place of music in the society and in the
general education is taken very seriously in the strategic thinking.
Public interactions
There are many concert opportunities at the MAM, all well publicized and open to the community (also inside of
Lunds University), so the students get enough opportunities to train their stage skills in front of audiences and
participate to the local music life. In particular, the Master in Vocal and Drama Studies, run in cooperation with the
Malmö Opera is an outstanding example of professional integration for young singers engaged into high-level
productions, including in the contemporary repertoire.
As mentioned before, the MAM will get even closer to potential audiences with the project of installing its activities
in a more central building downtown together with the other arts academies. The artistic activities of the teaching
staff and the international exchanges (masterclasses) also contribute to the interactions with the society. Finally,
the electronic devices (social networks, YouTube and the like) are used in an efficient way.
Recommendations
1. Although the strategic and action plans are already quite comprehensive, I would suggest enlarging them with
the following items:
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A regional an international (also extra European) strategy, devised for example on the basis of a SWOT
analysis including a benchmark with the most notable local and less local competitors (Copenhagen,
Stockholm, Gothenburg…), in order to target priority fields and developments, and the identification of
key international partners which would help this process.



A human resources strategy, looking ahead of generation changes and thinking of potential resources
reallocations (for example early music) as needed by the action plan. T he balance between full and part
time staff could also be considered in this exercise (and of course between men and women, and
between generations), to make sure that the key senior management has enough resources to go
through the development process.



A digital strategy in order to cope with an effective use of the new technologies (multimedia, virtual
classes, e- and distant learning, electronic music and the like) and its influence on the future of
institutional and academic culture.

2. The MAM institutional culture as I could experience it during two days emphasizes a great freedom and puts
schemes to encourage students to be creative and to become gradually autonomous before entering the musical
profession. One might feel that a slightly stronger formalization of procedures (for example in syllabus and
repertoire descriptions) would even enhance this process without refraining the autonomy process, by making the
objectives of each specific program more explicit, and therefore making each of them more attractive and more
interactive inside the school. This is especially the case for the early music department, which could help to
enlarge the historical and cultural focus of the entire institution through its special relation to written and nonwritten material, its focus on ensemble playing and its potential links to other (also non Western) traditional
cultures.
3. The success stories of noticeable individual former students are partly documented, but it could be interesting
to take a more systematic action in order to increase the MAM reputation and legitimacy, for example with
questionnaire surveys to alumni of the different programs, and by involving them in the contemporary life of the
MAM (concerts, interventions in the Music profession modules and so on). T hey could also be involved in the
strategic changes as experts of the MAM specific culture.
4. Although I had no chance and no time to visit the other programs of the school (orchestral studies,
composition, jazz, non-western, pedagogy…) and hence can hardly have an impression on them, I would strongly
encourage to promote any kinds of (formal and informal) interaction between all the departments and sectors of
the school. It would help to benefit of each other’s special skills and expertise, to challenge on a permanent basis
the existing structures and eventually to create new programs even better fitted to the evolution of the
contemporary and future music scene.
5. The internal assessment of exams by the teachers of the MAM allows the institution to fix its own artistic and
academic standards on a mutually agreed basis from the entrance admission to the final diploma. Nevertheless, it
could be useful to switch to external assessment at some strategic points of the curriculum (such as final exams)
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in order to verify the standards on a broader professional basis, including other professional musicians and
pedagogues. Moreover, this would help the process to become more explicit and to use it as a part of staff
assessment and development, as an entire class or discipline would be scrutinized.
6. The MAM might like to think of new performance formats (alongside with the classic concert) as its research
projects grow more and more interdisciplinary and all the artistic activities of Lunds University will eventually be
united under the same roof. This process would enhance the creative initiative of its students and staff and help
reshaping the image of classic and contemporary institutional music in front of potentially new audiences.
7. Some more specific recommendations:


An explicit use of the revised 2017 AEC learning outcomes would probably strengthen the consistency
of the various syllabus.



Verify that the students can enjoy a regular interaction with other programs in order to prevent a “ghetto”
culture to develop (for example: liedbegleitung, opera coaching and early keyboards for pianists, electric
guitar or lute for guitarists and so on).



Review the articulation between the foundation course of the Swedish Church and the academic
syllabus of the MAM.



Enlarge the students training and the professional perspectives of the vocal department within a high
level a cappella chamber choir, which could work as a cultural ambassador for the MAM.



Enlarge the early music department with the introduction of at least some other instruments

Philippe Dinkel
Geneva, June 29 2018
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Foreword
Dear Sirs or Madams,
Allow me to present my Visit Report from Malmo Academy of Music (hereinafter the "Academy"). It was an
honour and a pleasure to have the opportunity to visit this higher education music institution and meet the
teachers and students of the Symphony Orchestra Instrument Programme. My visit was highly intensive; aside
from meeting with the school management, teachers, students and graduates; I had the chance to visit a concert
by the student symphony orchestra, a concert of the choir including students from the percussion department,
and the new research centre. Communication with colleagues and students was very open and amicable, and the
students with whom I had the opportunity to speak also evaluated it as such. The school environment is
inherently international due to the high number of foreign students and teachers. The Academy is one of three
academies of the Faculty of Performing Arts, and is part of Lund University. Some organisational matters (HR,
GDPR, quality assurance, regulations and methodologies) are thus dealt with at the level of the university, which
produces and issues basic documents and regulations, draws up methodologies, and manages certain processes
that facilitate the work of the Academy. The university allocates a budget for the Academy for the given year
based on the number of students and other indicators. The Academy then manages this amount based on its own
possibilities and objectives. For certain activities the Academy can obtain extra resources (artistic research,
institutional review visit). If the Academy wants to realise new strategic objectives, e.g. introducing new
specialisations, it must find funding within the given budget, to a certain extent at the expense of other activities.
The strategic plan for the period 2017–2021 is laid out clearly; I comment on some of the objectives concerning
the Symphony Orchestra Instrument Programme in the text below. For the whole duration of my visit the head of
the programme Anna Cronberg and the quality assurance coordinator professor Hans Hellsten were very helpful.
1. Goals, Design and Delivery of the Study Programme
The Symphony Orchestra Instrument Programme is designed as a bachelor's and follow-up master's programme
for teaching instruments that are used in a symphony orchestra. The study plans that were available to me
(approved in autumn 2017) include, aside from a shared theoretical foundation (mainly concentrated at the
bachelor's level), individual or group instruction in the specific instrument, playing in an orchestra and chamber
music. The bachelor's level comprises analysis, harmony, music history and obligatory piano. The programme
educates students for all types of artistic careers – both solo and chamber players, members of larger bodies
(orchestras), or independent artists. Aside from specialised musical courses, the study plans also include a
course "The Music Profession", which is meant to prepare students of both programmes for entering into practice,
teaching them basic managerial skills in the field of entrepreneurship. The master's level can be studied in
Swedish or in English; a bachelor's programme in English is being set up, next academic year 2018/2019 will be
the first with an international bachelor which is one of the school's strategic objectives. In light of concerns over
the slightly decreasing number of applicants interested in the bachelor's level in particular, the school anticipates
that bachelor's studies in English will attract more international students.
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The entrance exams are uniform for the whole country (except all artistic study programmes in Sweden, such as
theatre, art, design etc. where an audition is held). The audition committee is generally made up of teachers from
the school and when needed and possible from external experts. Student evaluation takes place at the end of
each semester in the form of a recital of 15–20 minutes followed by an oral evaluation in the form of a discussion
between student and teachers. At the end of the academic year the students are evaluated by their teacher for
their main field and the pianist they have been working with over the whole year. This raises the question of how
objective the evaluation is if performed by two teachers with whom the students are in close contact for their
whole bachelor´s / master´s studies. The performance is evaluated only as pass or fails as formal grading. The
oral evaluation has a lot more details. The final exam (degree project) at the end of the bachelor's or master's
level has two parts – a degree recital, which accounts for 75% of the grade, and a reflective part ("the inquiry":
either an essay or a lecture recital – this is particularly suitable for international students), which may or may not
relate to the recital performance. As for the reflective part, a methodology has been created (having taken effect
relatively recently), and there is also one seminar devoted to it (forming part of "The Music Profession" course).
As I learnt during my meetings with students, they would welcome more time being devoted to the methodology
for this part of the final work, because bachelor's students in particular do not have any experience with work of a
research nature. "The inquiry" part of the final project is generally supervised by a professor or senior lecturer, in
exceptional cases by teachers from their main field. The supervisor works with the student on their work from the
very start, without involving other reviewers. Considering that some of the works are of very good quality, even at
the bachelor's level, it would be worth considering publishing them. Perhaps it would be appropriate to present
the results of the research work of master's students, for example, at joint seminars or a group class with students
and teachers. It would seem that in most cases the teacher of the main field and other students are not
acquainted with the subject of research of their student colleagues. Thus there is space for improvement in terms
of feedback and better application of the results of research in instruction.
Artistic research takes place primarily at the level of doctoral studies. Selection of students for doctoral studies is
highly rigorous and the number of candidates is several times higher than could be accepted since the school´s
budget allows for a very limited number of students. There are currently four doctoral students studying in the
programme. Artistic research can develop thanks to the new Centre of Artistic Research, which is shared by the
whole Faculty of Performing Arts. Doctoral students from the three academies can meet there, make use of the
premises for public presentation of their research results, hold discussions and especially do their research. The
centre is very well equipped with recording and editing technology. Theses defences take place in front of a 3member jury, of which at least one member is an internationally recognised expert in the given field. The
academy can employ post-doc students or doctoral graduates as teachers only to a very limited extent, which
means it doesn´t make full use of considerable research potential and brainpower. Graduates of doctoral studies
are utilised for teaching more in the form of specialised teaching blocks or courses supplementary to those stated
in the syllabi. The results of the artistic research into which the school/university invested money and effort are
not reflected in the learning process. Therefore it could be said that artistic research at the school starts in certain
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form already at the bachelor´s level, however there is no pronounced interconnection within the research, and the
feedback of research results to instruction is not evident. Teachers at the school have the opportunity to devote
themselves to research, many of them being involved in international projects, e.g. in the field of teaching or
academisation and professionalization of higher musical education (AEC project involving Nordic countries and
Germany). Establishment of a National Platform for Artistic Research is being considered currently.
The proportion between the individual subjects and the associated workload is reasonable. According to the
students, the workload is distributed evenly, with the time for instruction and personal preparation satisfactory.
Instruction on instruments takes place individually with the teacher of their main field and/or a pianist. Some
teachers give precedence to instruction in the form of a masterclass, where there is a full-day block of instruction
once a week where all students are present, presenting their work one-by-one and discussing it amongst
themselves and with the teacher (peer-to-peer learning). Sometimes instruction takes place in groups; the type
and number of hours of individual and group instruction are not entirely clear from the study plans. The
development between individual semesters and levels is apparent and described in the syllabus, but much
depends on the agreement between the teacher and the student at the start of the academic year, where the
study plan is established (course planning – objectives and repertoire) for the given year. I find certain freedom
and flexibility in this regard highly beneficial, because the teacher can adapt the repertoire and technical demands
to the ability and skill of the student. Of course, this manner of work requires from the instructor high level of
teaching competencies and consistent approach. In addition, it is probably difficult to determine the best way of
setting up the annual work plan for new students and students admitted to master's studies from another school.
Furthermore, such agreement needs good relationship between the teacher and the student, which might not
always be the case. Over the course of the winter semester, new bachelor and master students meet with the
programme head Anna Cronberg (student guidance meeting). They assess the course of studies to date and
discuss any potential problems or discrepancies. Students can have other individual meetings with Anna
Cronberg when called for. I evaluate this manner of communication as highly purposeful.
A major advantage and benefit of studying under this programme is playing in the orchestra (Project/Orchestra).
During the academic year a total of 6 orchestral blocks take place, with the orchestra giving 12-15 public concerts
in total at prestigious venues. Prominent conductors are chosen with regard to their teaching abilities and taking
into account gender balance. The programming is traditional, comprising works of the standard symphony
repertoire, including contemporary works, predominantly by Swedish composers, also taking into account gender
balance when choosing composers. Orchestra practice and the repertoire selection can serve students very well
in recitals and auditions for orchestras when starting their career. Rehearsals take place in a week-long block
before the concert; their duration is adequate and they are well organised. According to what was said in the
meetings with students and teachers, it would be good to inform all students taking part in the project of the
repertoire and orchestra composition earlier than it is done currently. At several meetings it has been mentioned
that not all instrument groups are prepared at the same level before the rehearsals, which sometimes complicates
the work of the conductor and holds up the rehearsals. Cooperation among students of all years and both study
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levels is considered beneficial. Due to the greater number of orchestras in the area, some students have the
opportunity to play as an intern or substitute in an orchestra.” The school has formal contracts signed with the
orchestras in southern Sweden; student internships always take place under a supervisor (tutor) in the orchestra
and a report is drawn up on the internship. The internship is for all Master 2-students and is part of the course
Project/Orchestra. I consider this option a wonderful opportunity for the students, both as preparation for their
later entry into the labour market and also for establishing professional links and contacts.
Chamber music, a part of the study plans for both bachelor's and master's studies, runs through the whole
bachelor's and master's programme. It would seem that despite major positive changes in the organisation of
chamber projects and the creation of chamber ensembles, the organisation and presentation of course results
should still be improved in this area. The Academy has two fairly small ensembles of wind instruments, and other
ensembles are created based on the needs and options of the instrument classes. Suitable groups are not always
successfully formed, often being dependent on the personal initiative of the students, and it is not entirely evident
how ensembles are selected for the April chamber music festival organized by the school. The students do not
have many opportunities to present their creative work in terms of chamber music. Instruction mostly takes place
in blocks, not always regular, which does not suit some students. Some students mentioned that the mentoring
for chamber playing is not always conducted by an expert in chamber music. Sometimes inconsistencies also
arise due to insufficient communication between the individual departments (fields). It is certain that instruction
takes place and is implemented based on the school's staffing and financial resources. Perhaps the situation
might be solved by inviting external experts in the given area of chamber music in the form of a masterclass or
block instruction, and by supporting the students in organising their own small projects, which would for one thing
support their managerial skills and also allow them to present creative work in the field of chamber music to a
greater extent.
A subject called "The Music Profession" was incorporated into the programme's study plans, which I consider a
very good strategic move. Recently, more and more musicians have been working as freelance artists, or
combining several types of employment. Great demands are placed on an artist's ability to present themselves, to
find funding for their projects and to manage their artistic project themselves. This course should help students in
terms of management and entrepreneurship. In light of the fact that the course is new, its form and content are
not yet entirely settled. Students would prefer a more practical focus (how to start a project, how to contact
organisers, how to find a venue, how to put together a budget...real life!); currently the project strikes them as
highly technical in focus (ergonomics, stage presence). In terms of presenting the students' creative work,
cooperation with the Royal Swedish Academy of Music in Stockholm, organisers in Malmo and churches in
organising joint projects is of considerable value.
In terms of student careers, I consider a great advantage the option of studying the bachelor's level in the
Symphony Orchestra Programme, then completing a 1.5-year long Music Teacher Programme, or the option of
studying two master's programmes in parallel – the Symphony Orchestra Programme and the teaching course.
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According to a study of graduates that the university conducted, 75%-80% of graduates found work in the field of
music, which I consider a very good calling card for the school. The average graduation rate is around 70%, with
the percentage of successful completion being higher at the bachelor's level.
2. Teaching and Learning Environment
The Academy has a very good teaching pool, with the quality and qualifications of the teaching staff being
exceptional. A number of teachers are active artists of international renown, orchestra members, soloists,
members of chamber ensembles. The school also employs many international teachers. Considering the number
of students, the number of teachers is appropriate in light of the individual nature of teaching, though it is a
question of whether the number of teachers in the individual instrument classes is adequate to the number of
students. There is a rather small number of professors and senior lecturers at the Academy, with most teachers
only having year-long contracts to be renewed every year. This manner of contracting teachers is advantageous
for the school in terms of reacting flexibly to the number and interest of students in individual instrument classes
and fields. On the other hand this method is not as propitious in terms of long-term strategic planning. A teacher
with a year-long contract might not have a strong bond with the school and for logical reasons might not take part
in its development and conceptual work as much. Due to the limited time and number of meetings, I did not have
the opportunity to dig deeply enough into the school's structure to be able to describe the interconnection or
collaboration (or lack thereof) between the Music Teacher Programme and the Symphony Orchestra Programme.
Some teachers teach in both programmes. Perhaps collaboration between students and teachers in both
programmes could be made use of positively. As I mentioned above, better cooperation among the instrument
classes (in particularly in planning preparations for the orchestral blocks and in the field of chamber music) and
collaboration in presenting the results of research (e.g. presenting of master's theses) with the presence of
teachers and students from various fields could be beneficial. The proportion between individual, group and
masterclass instruction is not completely clear, but it evidently depends on the approach of the specific teacher.
The highly open and amicable relationship between students and teachers can be assessed as highly positive.
As mentioned above, in my opinion the individual course planning at the start of the year between each student
and their teacher is very positive, however it is rather demanding for teachers leading the student. Another
positive practice that drew my attention is, for example, the use of urtext editions or playing from facsimiles of
period music material in certain classes.
The school is very well equipped with instruments. It seems that in certain instrument groups the equipment is
exceptional; this allows the students to learn to play on a whole range of instruments related to their main
instrument, which increases their employment opportunities. The school has the possibility of receiving extra
funding for the purchase of new pianos, for instance. A certain spatial disadvantage and limitation for the school
is cohabitation with a nursery school on the building's ground floor, due to which the Academy had to reorganise
its classes and distribute the instruments around the building, because playing on the instruments would disrupt
the pre-school. The moving and modification of premises was expensive. A relatively major disadvantage is the
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Academy's location in a neighbourhood that for safety reasons is not extremely attractive for the audience and
concert-goers – the school thus struggles with lower attendance at its concerts. The orchestra hall and smaller
halls are very good acoustically, with an adequate capacity for listeners. The students can make use of
classrooms for practising, and according to their statements the system for booking rehearsal rooms is good, with
the school being open every day from morning till evening.
It was utterly clear from the meetings with teachers and students that communication between students and
teachers is very good whenever it is needed and is open and amicable. The programme head Anna Cronberg
meets with students regularly and goes over the course of their studies with them. If a problem arises, it is dealt
with right away.
The school takes very good care of students with special needs. It has a teaching consultant that deals with
disorders such as dyslexia, and it has a system of financial aid for socially disadvantaged students. There is a
very good system of "mentors" financed by the school – older students help other students according to the
mentees´ specific needs, receiving a small compensation for their effort. Gender balance is discussed and
considered when admitting students or teachers and when forming committees and juries. A physiotherapist and
psychologist work at the Academy and doctor at the university (in Lund). The students can make an appointment
with them if needed.
I consider the meeting of teachers and discussion in creating the school's strategic plan, in which everyone takes
part (Education Board, Academy Board), to be a very good method of decision-making "from the bottom".
Students are involved in the decision making through their Student Union and their representation in the
Academy Board; unfortunately, the students are rather reluctant to play an active part in the latter. The school has
several clearly defined goals (there are more of them, but I am only mentioning those I discussed with teachers in
connection with evaluating the programme). One is the plan for building a new campus for all three academies of
the Faculty of Performing Arts. The Academy management is collaborating with the university, the city and other
stakeholders on this project. The new campus would allow for closer collaboration between the three arts
academies and greater connection between certain fields and programmes. The school has also taken several
measures and is working on more to reckon with the declining number of students interested in studying at the
bachelor's level in the "classic fields" – in contrast to fields like composition or jazz (an offer of new electives, new
majors – film music, song-writing, bachelor's in English). Initiatives are underway in the whole country for
recruiting students and supporting music education at lower levels; schools are cooperating with each other.
As mentioned above, every innovation and novelty must be considered in connection with the school's financial
and human resources. As the school management mentioned, salary levels are rising, but the school is still
operating on the same budget. The school would need to employ more teachers in permanent employment and
allow students more hours of contact instruction, which is currently not possible. The university massively
supports research at its faculties. By nature of the field in which it provides education, however, a music academy
does not produce as much research as other faculties, for instance in the sciences.
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The Academy is active in international organisations and projects, as mentioned, and the school environment is
naturally international thanks to the foreign teachers and students. It regularly hosts visiting lecturers from abroad,
while Academy teachers also work abroad. The Academy is an active member of AEC, ISME, NORDPLUS, EAS
and Erasmus+.
3. Quality Culture
As mentioned above, the Academy uses a system for monitoring quality that is unified for the whole university
(the document "Policy and assignments regarding quality assurance and quality development of education at
Lund University"). Quality monitoring takes place at the level of programmes and institutions, internal processes
and in the form of a dialogue between the faculty/Academy and the university. The school went through the
formal national evaluation in 2013; in 2016 it took part in a pilot study at Lund University concerning the new
evaluation system. Some Academy programmes were externally evaluated in 2017 and further reviews are
planned for 2018. The visit of a "critical friend" and subsequent autumn institutional review visit is supported with
a special contribution from the university, which is highly positive. The school has an exemption from the
nationwide system of admissions exams, admitting students on the basis of talent auditions. In the past various
types of evaluation took place at the school, including evaluations by students. As at other educational institutions
where instruction takes place individually and a personal relationship is formed between the student and the
teacher, evaluation is rather difficult to conduct.
The manner of communication, troubleshooting and most of the methods for evaluating student results take place
in a manner customary for the given country and university. Oral evaluation of students amongst themselves
(feedback) and with teachers, as well as discussions among teachers on the course of studies and individual
students, are generally not recorded in writing so that no one is damaged through the publishing of sensitive data.
This method is certainly very fair and open, but in the case of deeper or structural problems, for example in case
of long-term issues with teaching in one of the instrument classes, there is no written record or document showing
how long the problem has been there, whether some kind of solution has been proposed, whether it has been
addressed and what the result or the current situation is. The school explains the preference for verbal
communication over written records of the consultations and meetings saying that it does not want to burden its
teachers with excessive bureaucracy and administration and that absence of written records avoids potential leak
of personal and sensitive data. It came out during discussions with colleagues that it is not entirely easy to, for
example, find certain data over time, thereby allowing a comparison for instance, or to clearly describe the
development over individual years or levels of study and determine the course of studies for individual students.
Well drafted forms for the final project are available. There are records of every year “The evaluation of the
academic year”. It is an anonymous evaluation that all students fill in digitally. The school goes through the result
with teachers at the last meeting in June and with students at the first meeting after summer holiday. There are
also digital evaluations after orchestra projects and big projects, such as the chamber music festival. Several
teachers in theory and history use written evaluations. Perhaps it would be worth considering a shared storage
9

site for certain written documents that only a limited number of authorised persons would have access to? This is
where I would recommend also keeping recordings of the students' final performances. The school has
undertaken many changes in the last year, including new clearly presented syllabi for all programmes and
courses, which took effect at the start of the 2017/2018 academic year, and methodologies for the Degree
Project. Overall it can be said that the processes are set up well at the institutional level, but some kind of system
should be introduced for the potential monitoring of internal indicators and parameters at the Academy level. It is
of course at the school's discretion to what extent it is willing to take up the administrative burden and whether
such system would or would not overload the staff. In general, the manner of communication and work is always
dependent on the tradition and culture of the given country. I am also aware that the annual contracts and
constant uncertainty of teachers may not be a very good motivation for the above proposal.
4. Public Interaction
The Academy itself is a major organiser of concert projects in the city of Malmö and its surroundings. Altogether it
organises around 200 of them a year. The school symphony orchestra performs at the school's hall, but it is also
invited to various venues in the region of South Sweden and Denmark. In addition, once every two years the
orchestra goes on short tours to more distant sites. The school works with other schools of a similar type on
organisation and presentation (e.g. the Royal Academy in Stockholm or the Academy of Music and Drama in
Goteborg). The production department, which takes care of organising concerts, works very well. It was not
possible during the visit to get to know in detail the PR and marketing work for school events or events in which
the school takes part. What is certain is that PR and marketing require much work and care and it is likely not
within the school's means to secure the staff for this. The school works with other academies under the Faculty of
Arts on Artistic Research, and is considering establishing a joint national Institute of Artistic Research.
Cooperation with the professional sector takes place very closely with several symphony orchestras in the region
and the Malmö Opera Orchestra, with which the school has formal contracts. Students are offered internships in
the orchestras or they play as substitutes under the leadership of tutors, which is an invaluable experience for
them. The school's vocal department has begun working with the Malmo Opera House as well, while certain
orchestras approach student composers who write compositions for them based on a specific assignment.
The school is very good at working with religious institutions (churches) as well, who are great organisers of
musical projects, as well as with festivals and local authorities (towns). Some organisers in the city make their
premises available to students for concerts and public projects for a symbolic or reasonable price, and
incorporate the students´ performances into the programming of a specific venue or festival. The school also
collaborates with amateur ensembles and choirs, where students of various fields are involved.
Ties to the professional and lay public stem naturally from the school´s affiliation with Lund University, which has
a number of partner organisations and organises professional public events as well as social events. I believe
that as a part of Lund University the school has a wide range of partners and friends from the fields of science
and art, within the city, throughout Sweden and abroad, including supporters and patrons, who for example
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support the purchase of musical instruments. The school´s interaction with the world of art and with the public is a
natural part of its functioning. It would very much help the Academy if it could move to a site more suitable for
audiences of school concerts. The reasons have been mentioned above.
5. List of recommendations
Planning and evaluation of student artistic work
1. The Academy could consider setting up some more concrete criteria of the annual student´s working plan to
ensure the continuous progress and avoid possible disagreement between the student´s ideas and abilities and
the prerequisites of the teacher.
2. The Academy can consider the objectivity of the yearly oral evaluation of student´s artistic work by the teacher
of the main field and the piano teacher. The evaluators could be assisted by other teachers from the relevant
department or by an external expert.
Research
1. Better use could be made of some excellent research results of the students of all levels. There are different
possibilities - public presentation of research results by students themselves, joint seminars, publishing of the
best written works or more intensive involvement of PhD students in the educational process. Sharing the results
of research would motivate different departments to cooperate effectively.
Artistic activities
1. Orchestra concerts – earlier announcement of the rehearsal schedule and continuous preparation of students
would be of great benefit. Not all of instrumental groups are equally prepared making sometimes orchestra
rehearsals with conductor rather difficult.
2. Chamber music - the school might try to get better organization when composing chamber ensembles. As for
presenting the chamber music activities to a greater extend a new campus would attract more audience. The
Academy might occasionally invite external chamber music experts (from AEC member schools e.g.) and thus
complement the teaching of chamber music.
Music profession course
As the course has been introduced only recently, its content is expected to be further refined. Inquiry into student
practical needs would be helpful.
Employment policy
If possible, more teachers in permanent employment would allow better continuity in meeting school´s strategic
goals and more contact instruction.
Quality
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1. The Academy could consider the possibility of a shared storage site to save some written documents or
selected recordings of the students´ final performance to be easily found.
2. The processes at the university level are well set up. The Academy could introduce criteria and indicators
specific for music into its internal quality assurance system.
3 In addition to the national formal evaluation system and university internal quality enhancement system the
Academy might think about working with an external evaluation body (MusiQuE e.g.) and about strengthening the
external dimension of evaluation (external experts, experts in evaluation boards or commissions, review visits
etc.).
Conclusion
Undoubtedly, the Academy has remarkable qualities and a great potential for development. School
representatives are aware of their current options and have a clear idea of the school's strategic direction for the
coming years (formulated in the Strategic Plan for the years 2017–2021). The school is attempting to meet the
objectives set for the five-year period. Some have already been realised, some are about to come to life, while
other are being considered and discussed at all levels, which I consider a very positive approach. Possible
relocation of the school in the coming years to a new campus along with the other academies holds great
potential, namely for closer cooperation among the academies, with the campus becoming a new artistic centre,
as well as for strengthening of the role of the faculty and its academies as an important cultural agent.
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Goals, Design and Delivery of the Study Programme(s)
1.1. Your opinion on the clarity of the goals and rationale of the study programme.
The goals are well defined and structured, emphasizing the cardinal values of knowledge, development and
open-mindedness.
The goals of the programme are well defined and structured, aiming to, “educate composers that possess good
artistic and professional qualities.” Furthermore, the content of the curriculum of the study programme is designed in
order to achieve, “skills necessary for continued or in-depth studies that are to a great degree autonomous.” Also,
“on completion of the programme, the student must have acquired basic entrepreneurial skills that increase his/her
professional versatility in an ever-changing cultural life.” (All quotations are extracted from the programme
description.) One can summarize from here three landmarks of the education implied in the goals and rationale of
the study programme: competence, autonomy-oriented skills and versatility. This gives a strong message of
understanding our ever-changing world and also a realistic answer to the challenges of education in the 21st century,
which I really appreciate and consider a positive aspect of synchronizing the specific music studies with the
entrepreneurial attitude and skills. In this respect, competence, autonomy and versatility emphasize the general
values of knowledge, personal development, and open-mindedness.
1.2. Your opinion on the content, structure and international orientation of the study programme and its
methods of delivery, and how it encourages students to shape their own learning environment
(student-centred learning), and how it provides them with performance opportunities.
Creativity based content, introvert and extrovert studies, international orientation, and nine composition projects
per year.
The content of the programme is creativity-oriented. It is based on a balance between traditional knowledge and
an efficient insertion of technology and entrepreneurial knowledge. The structure is flexible and diverse, grouping
introvert traditional studies as counterpoint, orchestration, history of music and ear training/analysis with
technology of electroacoustic music and extrovert disciplines like conducting and music profession. A massive
amount of practical knowledge comes from the well-designed and meticulously planned projects, which I will
describe in the samples below.
The international orientation of the study programme is completed from two main aspects: 1.
institutionally – attracting international students to study at MAM, through different facilities, the quality of the
teaching staff and the project opportunities; 2. curriculum – the international wide-opened content of teaching,
ranging from the effective musical knowledge, conditions of study (library, electronic studios, concert halls etc.)
methods of delivery and evaluation.
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Concert Hall at MAM and Black-box Hall (experimental electroacoustic music
The international orientation of the study programme benefits also from the extensive contact network the MAM
has developed with renowned universities and music colleges, mainly in the Nordic area and Europe. The
existing and very active international student exchange program at MAM enables the students to study abroad for
a part of a study programme and to gain enriching new experiences and perspectives, as well as to welcome
incoming students and visiting lecturers from various countries. The internationalisation process at MAM is a very
important concern of its management, reflected in the Strategic Plan 2017-2021 and the Action Plan 2017-2021,
where specific and pragmatical activities and terms to achieve the goals are proposed.
Along with internationalisation, providing the composition students with performance opportunities is one
of the most developed topics at MAM - “The composition projects serve as a strong backbone of the Composition
Department and form the base for the students’ exams, live experiences and meeting with the professional music
life”, as the description of composition projects puts it very clear. Every year, nine composition projects are
organized all over the country, involving 15-20 composition and arranging students. See the list below:
Orchestra

Wind

Chamber

String

Brass

Chamber

Orchestra

Orchestra

Orchestra

Ensemble

Music/Solo

Malmö

Swedish

Jönköping

Musica

Blekinge

Connect

Symphony

Wind

Sinfonietta

Vitae

International

Festival

Orchestra

Ensemble

Norrköping
Symphony

Electroacoustic

EAM Concerts

Brass
Academy

Clarinet
Solo

Orchestra or
Gavle Symphony
Orchestra
(Every second
year)
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Helsingborg
Symphony
Orchestra

1.3. Your opinion on the relation between the learning outcomes and the requirements of the discipline
and of the (international) professional field.
Committed academic community, converging relation between the learning outcomes and professional field.
On the general impression level, I strongly think that the academic community of MAM is very committed and
concerned – on all levels, from management, teaching staff to students – the converging relation between the
learning outcomes and the requirements of the discipline and of the (international) professional field. A relevant
opportunity in order to demonstrate this assertion was the ”New Generation” concert in Stockholm (at Royal
College of Music Stockholm, King’s Hall) with Gävle Symphony Orchestra, conducted by Andreas Hanson, on 2nd
of June, where two composition students from MAM were featured as composers, among other students from
Stockholm and Gothenburg. The two students composers from MAM were Cecilia Damström (student originating
from Finland) and Petter Ekman. I assisted at the general rehearsal and I could see the amount of experience all
the composition students benefited from. Among the performance of their pieces, they were asked to have an
introductory speech to their works, explanations which gave the audience a very powerful insight about their
personality, background, forma mentis and promoting abilities. The pieces were well structured and orchestrated,
and were very different in style and aesthetic approach, professional and inspired.

Poster of the student-composers’ concert in RCM Stockholm (right)
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”New Generation” concert of Gävle Symphony Orchester in RCM Stockholm (June 2, 2018)
Interviewing Cecilia Damström, she offered me some details of her background and assessment of the study in
Malmö. Educated as a pianist in Tampere (Finland), she studied composition in MAM with Luca Francesconi, and
also had the opportunity to receive an Erasmus scholarship in Valencia. She was very glad for the opportunity to
have an orchestral piece performed again, after other experiences in Helsingborg and Stockholm. She was very
satisfied with having three days of rehearsals, to face the orchestral reality (not comparable with the virtual one of
the computer sofwares) and to discover other compositions of the fellow students. Her assessment of MAM was
clear and precise: ”Good variety of teachers and very different ways to teach. Open-mindedness for real. Very
free networking between students and teachers.” Cecilia also mentioned especially the electroacoustic music
courses, which she consider to be broader than in other music academies.
On the whole, I consider it necessary to emphasize two important aspects of this project-oriented strategy: 1.
the institutional understanding and partnership in sustaining common projects, between MAM, RCM Stockholm
and Gothenburg Academy of Music and Drama, which, as a reccommendation I could formulate, can be
formalized as a written agreement; 2. the average amount of approximately one hour of performed music/ student
every year, as declared by the composition teaching staff in the meetings we debated a lot of issues.
1.4. Your opinion on how assessment methods demonstrate achievement of learning outcomes.
Balance between written and practical methods of assessment, rationally and heuristically designed.
Every discipline’s assessment methods demonstrates a thorough preoccupation of the teaching staff to
adequately adapt the learning outcomes to the content. In this respect, for the Ear Training/Analysis, professor
Björn-Trygge Johansson showed me a very elaborated system of evaluation for counterpoint (in Palestrinian and
Bachian style), based on his own theoretical approach to the discipline. Also, Kent Olofsson, electroacoustic
music professor insisted upon the semestrial workload of every student, which mirrors in the acquired
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technological capabilities and skills for every part of the rationale: electroacoustics, mixing, acousmatics,
electronic music, samples, production. On the other hand, Marcus Lindén, piano teacher, underlined the
necessity of having a diverse repertory for the composers and arrangers, in which the landmarks are polyphonic
music (especially Bach), in order to expand the multitasking dexterity, and pieces by modern composers, which
are important for an early configuration of the aesthetical taste.
Studying the structure of the evaluation, it is clear that the written and practical methods are the prevalent
ones: written assessments are provided for composition, composition projects, orchestration, ear
training/analysis, counterpoint, history of music; practical assessments remain for piano, conducting,
electroacoustic music and music profession. In my opinion, this is a very realistic and clear way to evaluate, in
both rational and heuristical manner.
1.5. Your opinion on the selection of suitable students, the monitoring and review of their progression,
achievement and subsequent (international) employability.
Experiencing the Swedish music education system allowed me to observe the care for selection, monitoring and
review, as well for the gender balance and employability.
The Swedish music education system benefits from the pre-college stages for 1-2 years (summer courses
organized by MAM in collaboration with Musik i Syd - Music in South organisation), which gather approximately
100 potential composition students each year and form a pool of candidates for the composition and arranging
programme at MAM. They are taught music theory, ear training, music history and channeled to read scores,
music books and to hear a lot of music. There are no grades for evaluation, but a hierarchical order is always
proposed, which enables the teaching staff to prepare the future composition students with greater responsibility.
Therefore, the average musical level at the admission exam is usually of a high level. That explains why the
Bachelor Composition Programme is three years. After the Master Degree, at MAM it is possible to go for the
second master, named Diploma. Summarizing, the system in place at MAM contains Pre-college (2 or 1 years) +
Bachelor (3 years) + Master (2 years) + Diploma (2 years). One should mention that all these stages are funded
by the Swedish state.
Here I would like to emphasize the clear orientation of the programmes’ syllabi, concerning the learning
outcomes and the course information. While the bachelor programme for Composition and Arranging provide
good artistic and professional qualities, the master programme aim to educate composers/arrangers possessing
a higher level of artistic and professional ability. This clear difference can be seen in the structure of the courses:
while the bachelor programme contains theoretical and practical disciplines, ranging from History of Music to
Piano and from Counterpoint to Orchestration and Ear training to Analysis, the master programe narrows the
wide spectrum of disciplines, focusing on Composition, practical projects, Electroacoustic Music and The Music
Profession. In this way, the switch from the bachelor programme to the master programme takes the logical way
of specialisation and expertise.
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At the same time, the pre-college organisation of education is a very strong point at MAM and has
historical roots: the European pre-college Polifonia-group worked under the joined coordination of MAM and AEC
and, in 2007, published a final report with great influence since then in the field.

Having this map in mind, one can observe the care of MAM in selecting suitable students, monitoring and review
their progression, achievement and employability, taking into account the international requests and procedures
of the labor market and music industry/business.
A special issue in the meetings was the permanent care for a gender balance within the composition
programme. The precollege summer courses are taking into account the encouragement of female candidates to
study this programme. Also, inviting female composers for different teaching projects and involving them within
the projects implemented in music schools for children enables the management and the composition department
to maintain balance in this topic.
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Teaching & Learning Environment
1.6. Your opinion on the quality and number of teaching staff and on their (international) qualifications for
their role (artists/pedagogues/researchers).
Very professional, prepared and well-informed teaching staff, top composers and professors at the international
level, very qualified for their role as mentors and inspirers.
The quality of the teaching staff is outstanding and there is an appropriate number of teaching staff for the goals
and the rationale of the programme. Internationally featured composers such as Luca Francesconi and Rolf
Martinsson are, at the same time, wise mentors and superb composition-tools providers, who are portrayed by
the students to be friendly, competent and energetic.

Snapshop: Rolf Martinsson’s Ich denke Dein… in Konserhuset in Stockholm,
with Royal Philharmonic, 23-23 May 2018

Staffan Storm and Björn-Trygge Johansson are highly dedicated scholars, with a broad spectrum of knowledge
and personal research in composition and music analysis. Kent Olofsson and Daniel Hjorth are renowned
masters of electroacoustics, and I am impressed to show below the doctoral dissertation volume released
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recently by Kent Olofsson. The performing competences of the pianist Magnus Lindén is also very appreciated,
as well as the teaching staff for conducting and arranging – Samuli Örnströmer, Håkan Andersson and Claus
Sörensen.

Snapshot:
New released doctoral dissertation by Kent Olofsson (Lund University)
I would also like to mention some very good ideas of teaching ear training and orchestration, shared to me by the
gifted and passionate professor Björn-Trygge Johansson. For ear training: evaluating the texture, density and
sound in order to define the style by ear (style evaluation), learning by heart some useful harmonic devices; for
orchestration: al fresco score reading for extracting the general features of the work, emphasizing the difference
between what has to be and what might be in the process of designing an orchestration. Hence, the method
consists in presenting three different versions of the same piano score – i.e. a Debussy Prelude – and to project a
virtual orchestration, counting on the principle described above: what is absolutely necessary and remain
constant – for example, chords assigned only to 4 horns, in all of the three versions – and what is variable,
changeable – for example, melodies performed by different instruments in the three versions.)
1.7. Your opinion on the level to which facilities, resources and support staff constitute a coherent and
optimal teaching-learning environment for the students.
Ideal teaching/learning environment for composition students: abundent facilities, library and media samples,
competent and trained supporting staff.
There is a constant concern of enlarging the acquisitions of instruments, electronic music technology (from
loudspeakers – only the Black Box Hall has over forty hi-fi loudspeakers – to microphones, from mixing stations to
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powerful computers), books, scores, orchestra material, media samples (CDs, DVDs). The library is impressive
and well organised, benefiting of an electronic system of loaning (in June 2018, LUBcat system has replaced
Lovisa). The supporting staff is well trained, competent and friendly.
Quality Culture
1.8. Your opinion on the extent to which the organisational structure allows for efficient decision-making
and effective internal communication.
The system is enough flexible, in order to allow efficient decision-making and effective internal communication.
MAM is a structure within the Lund University, enjoying a special autonomy. A board of directors (12 members)
constitutes the highest decision-making body. The Rector, Mrs. Ann-Charlotte Carlén, runs the MAM, together
with four deputy directors, responsible for the music programmes. The administrative staff has a good relation
with the academics and students, and this fact fuels the initiatives of every side, giving the administration a
creative touch and a friendly style. In the discussion I had with the management, it became clear that there is a
commitment of all the stakeholders in considering quality culture as one of the most important factors in shaping
the present and the future of the institution, englobing education, research, visibility, recruitment (also the precollege school) and internationalisation.
1.9. Your opinion on the quality assurance and enhancement procedures that are in place.
There are assured and very detailed, being an example for other universities.
At MAM, as a part of Lund University, the quality assurance has a strong tradition and is enhanced by the
procedures and the dialog with the QA officers. I really appreciated, in advance of my visit, the communication of
important quality assurance documents, by Hans Hellsten. Moreover, the schedule of the visit, which gave me the
opportunity to meet a wide range of people, confirmed the impression the stakeholders’ open-mindedness
concerning their involvement in implementing and adapting the quality assurance process permanently. I would
like to thank everyone who made my visit so enjoyable and would especially like to mention Rolf Martinsson for
his guidance during my visit, and also for his evident commitment to MAM.

Public Interaction
1.10.

Your opinion on the engagement of the programme with society (in cultural, artistic and

educational contexts) and the contributions made at local, national and international level.
Putting composition and arranging together represents a smart solution to be involved for real in the
society/music networks. There are preoccupations for engaging the composition programme in cultural and
artistic life of Sweden.
The programme trains students in composition and arranging, in this way trying to combine both sides of this
vocation: on the one hand, creativity and invention, on the other hand, pragmatism and métier. Mixing
composition with arrangement gives the programme the opportunity to really show the involvement in the society.
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As a matter of fact, arrangers and composers are very much asked and involved in the cultural and musical
industry of the 21th century. It is a common place that Sweden is among the most powerful places in the world in
the matter of pop music and musical arranging. Thus, by developing the learning outcomes in this field, MAM
assures not only the country’s future, but also contributes largely to qualitative international results.
For classical composition, the already discussed projects are essential and bring important musical
contributions for the development of local and national networks. The international level is also acquired within
these projects, by meeting students’ composers from other countries, music critics, inviting composers or simply
music lovers from around the world.
1.11.

Your opinion on the interaction with the profession (music and other artistic professions),

including the assessment and monitoring of its ongoing needs.
Meetings in fluid networks underline the understanding of the musical craft as liberty. As well, assuming an
independent aesthetic profile as a student, the impulse can spring also from the interaction with the artistic and
musical professions.
As emphasized by many students (both from composition and arranging), fruitful internal developments arise from
the fluid networking with different artists. These meetings are seminal for the future artistic collaborations,
pleading for liberty of inspiration, personal authenticity and aesthetic independence. For example, student
composer Lovisa Lundh Duprat (3rd year, Bachelor in Composition/Arranging), talking about her teachers and the
interaction with the profession: “They helped me a lot. One of the most important qualities of my teachers is to
talk about process of writing and what happens if you get stuck.” It is true: the students need guidance in very
precise problems, which occur differently for each of them. That’s why the preservation of one-to-one tuition for
the composition and arranging students at MAM, not without financial effort, is to be praised. Hence, the
pragmatic approach I witnessed helps tuning the theoretical knowledge, calibrating it according to the musical
reality and practice.
1.12.

Your opinion about the clarity and consistency of information given to the public (potential

students, concerts audiences, parents, other interested stakeholders, etc.).
The information offered to the public is obvious and convincing, reflected in logical, clear, short, precise and well
formulated documents.
All the information documents provided by MAM, in no matter what topic, are logical, clear, short, precise and well
formulated. In this way, the information dedicated to the potential students, concert audiences, parents or other
interested stakeholders possess all the qualities in order to be well perceived, convincing and to satisfy the
public. The MAM presentation brochure and website, the Live magazine and other documents like Strategic Plan
2017-2021 and the Action Plan 2017-2021 are examples of a deep understanding of the institution’s
communicative strategy. This understanding is featured convincingly by expressing all the information in a simple
and effective way.
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Considerations for the Future


Intensify the collaboration with other academies and faculties inside the Lund University, such as Malmö Art
Academy and others. Different multimedia and interdisciplinary projects could be proposed and implemented
under the generous frame of Lund University.



Sustain further projects done in collaboration with Royal College of Music Stockholm and Academy of Music
and Drama in Gothenburg. By signing an agreement on the ”New Generation” project in Stockholm (stating
the number of students chosen by each institution, the orchestral configuration of the pieces, the number of
the percussion instruments, the difficulty level, the duration, the deadline of submitting the scores, the
graphical appearance of the score, the compulsory presence of the composer at the rehearsals and at the
concert, the maximum duration of the introductory speech, a.s.o.), the project will have the opportunity to
increase in importance and to become one of the most visible European projects for student-composers.



Define more accurately the specific of the compositional artistic research and find ways in order to
communicate this to the national and international musical community. There is no doubt that composition is
an artistic research par excellence. But this topic has to be explained better and featured accordingly, taking
into account the pre-compositional stages, the sketches and/or particell-writing, the orchestration, the part
extraction and the final concert delivery of the work.



Create an institutional frame for the “score doctor” idea (probably derived from the John Truby’s “script
doctor” Hollywood-based idea), an already existent procedure, stated in a discussion with Professor Rolf
Martinsson. A special frame could be organized as an workshop, with the composition professors and all the
students attending the “score doctor” procedure. This frame will enable every student to learn from others’
mistakes and to take (much more) care in the future of their own scores.



Among composers, invite conductors/producers/concert programmers to work with the students, in order to
maintain the relation with the music scene/media and to orient the students’ further aesthetical and
pragmatical choices.

I want to thank you for the opportunity to act as critical friend for the Composition and Arranging Program at the
Malmö Academy of Music. It has been a pleasure and an honor to work with all of you. The academic
environment I visited brought to me a very important discovery: I experienced, on all levels, the ethos of
friendship. The relations between academics, supporting staff and around 800 students of MAM are marked by
the ethos of friendship, which, in turn, brings cohesion and resilience in this institution, and that’s why I
congratulate the management for keeping this spirit alive and for nurturing it for the future.
I hope that I have been of assistance and I put myself at your disposal for any other further questions and/or
clarifications.
Respectfully Submitted,
Dan Dediu
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Programme quality enhancement review
Self-evaluation document - reaction of the institution to the Critical
friends reports
Malmö Academy of Music

30 September - 3 October 2018

This report has several functions:
•

It tries to give an overview of the quality assurance system in work at the academy.

•

It is a brief auto-evaluation of this very system, and, to this purpose, makes extensive use of the
four reports of the critical friends from MusiQuE that visited Malmö in the spring of 2018.

•

It is also a list of documents connected to quality assurance and its implementation at the Malmö
Academy of Music. The documents are listed in the format of hyperlinks.

The report is structured according to the MusiQuE standards, they being a musical higher education
adaption of the ESG.

Introduction
The Malmö Academy of Music started out in 1907 as a municipal music conservatorium. The founders
were a group of mainly Italian immigrated musicians, and their initiative was so successful that their music
school, after a couple decades, had become an important regional training institution for professional
musicians. In 1971 it was nationalised and renamed Musikhögskolan i Malmö, Malmö Academy of Music,
and in 1977 it was incorporated into Lund University (today Scandinavia’s largest institute for higher
education and research, with a total of 40 000 students, 7 400 staff and an annual turnover of SEK 8.2
billion, of which approximately two-thirds go to research). Around the turn of century, the integration of
artistic activity and training into the general university structure was completed with the creation of third
cycle research programmes leading to an artistic PhD degree, and the first Doctor in Music of the Malmö
Academy of Music, Stefan Östersjö, defended his thesis in 2008 (the first Doctor in Music Pedagogy took
his exam already in 2000).
Today, the Malmö Academy of Music make up the Lund University Faculty of Fine and Performing Arts
together with the Malmö Arts Academy and the Malmö Theatre Academy. The three schools have their
own distinct traditions, but their mutual cooperation is also an important part of their profiles. The Inter
Arts Center, for example, run by the Faculty, is the natural meeting place for researchers and doctoral
students of all three schools, and the plans for a joint location, an artistic campus, are advancing; within
five to ten years from now the schools should be found together in a completely new structure, hopefully
leading to new kind of artistic activities of which we don´t know anything yet.
An artistic faculty exists also within the Gothenburg University. In Stockholm, the process of joining so far
independent higher institutions of artistic training into a Kunstuniversität is on its way (The Royal College
of Music is still independent but the University College of Opera is already a part of the new Stockholm
University of the Arts). The music academies in Örebro, Piteå and Ingesund are all part of regional
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universities, have well developed programs but are not ”complete” in the classical sense, i.e. do not have
programs for symphony orchestra musicians.
Pre-college music training in Sweden is given in some municipal music and arts schools, a few select
secondary education institutions (gymnasiums, gymnasier), but mostly in so called folkhögskolor, a Nordic
type of educational institution, organised as boarding schools for adult (18+) students, and with historical
roots in 19th century ideas of popular education. Perhaps it should be mentioned here, that, historically,
the Church of Sweden (Lutheran) had a great role in early music and pre-college music training until only
some decades ago. An increasing number of parochial and diocesan initiatives are today signs of an
ambition to restore the traditional responsibility of the church for music training.
The Malmö Academy of Music has around 450 students in its music teaching and music programmes on
the ground and advanced levels. The Faculty of Fine and Performing Arts as a whole has some twenty
doctoral students. The music academy has around 350 students in separate courses, meaning full- or
part time studies outside the formal ”umbrella” of a programme. Some 15 professors, 30 senior lecturers
and 33 lecturers (figures to be found presently on the Music Academy website, but subject to continuous
change) are responsible for the teaching together with approximatively 120 teachers employed on an
hourly basis.
The following presentation of the cultural geography of Malmö can be found on the academy website,
https://www.mhm.lu.se/en/our-academy/welcome-to-the-malmo-academy-of-music:
Malmö, home to the Malmö Academy of Music, is just over twenty kilometres from Lund and in the heart of
the Öresund Region, with Copenhagen in Denmark as its closest neighbour. Over 3.5 million people live and
work in the region, which boasts 13 leading universities and institutes of higher education.
Malmö is a growing city. Communications are excellent but the city is still small enough to be able to cycle to
most places. With less than thirty minutes to Lund or Copenhagen there are many opportunities to come into
contact with the university’s other faculties as well as events held on the other side of the sound.
The region has a rich and varied cultural life within music, dance, art, literature and theatre. There are
symphony orchestras and opera houses, art galleries, clubs, meeting places and stages for all kinds of
cultural life. A lot that takes place in the region is highly creative and trans-disciplinary. The number of choirs
is impressive and there are thousands of choir singers at both amateur and professional level. In order to
stimulate choir activity and programmes of education and research within the field of choir singing in southern
Sweden, a special addition to the faculty has been made – Körcentrum Syd.

The last external evaluation of the performance programmes in Malmö was a process taking place
from 2012 to 2014. In 2016 the academy participated in a Lund university quality assurance
development project, generating a ”mock” evaluation that triggered many smaller projects and
improvements in its quality assurance processes.
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The 2012–2014 evaluation was done by the Swedish Higher Education Authority, and was part of
a final series of evaluations with a politically imposed methodology considering only results, not
processes. The methodology was much debated and criticised, within both the university sphere
and in political circles, and also meant the exclusion of the Swedish Higher Education Authority
from ENQA.
The general evaluation system in Swedish higher education has since changed, is compliant with
ESG, and membership in ENQA will be resolicited. In the recently implemented evaluation system
the national agency has an over-arching role, leaving for example programme evaluations to the
universities themselves. This could be seen as being in line with the extension of autonomy of the
universities from 2011. Lund University itself has a governance tradition of leaving great autonomy
to its different faculties, and the on-going evaluation together with MusiQuE has been made
possible by a university board that continuously encourages new projects and methods in quality
assurance. Particularly the use of critical friends solicited the interest of the university board, and
the Faculty of Fine and Performing Arts will have to respond to them with a detailed account of the
method and the result of its application in Malmö.
o

Short description of the Lund University

o

Short description of the Quality Assurance system of the Faculty of Fine and Performing Arts

1. Institutional mission, vision and context
Standard 1
The programme goals are clearly stated and reflect the institutional mission.
Strategic plans are important in quality assurance work. The strategic plan of Lund University covers the
period 2017-2016, the one of the Faculty of Fine and Performing Arts the period 2017-2022 and the plan
of the Malmö Academy of Music goes from 2017 to 2021 included.
The Malmö strategic plan was elaborated in a long process starting with a two-day seminar for all
personnel at the Ystad Saltsjöbad Conference venue in August 2016. A year of discussions and
negotiations in the different boards and committees that were concerned followed and in September 2017
it was approved by the Board of the Academy.
The rather general statements in the strategic plans are concretised and given a time frame in the Action
plan for the same period.
o

Strategic plan Faculty of Fine and Performing Arts 2018-2022 (in Swedish)

o

Strategic plan Lund University 2017-2026
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o

Strategic plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)

o

Action plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)

The critical friends were very positive to the Strategic plan, particularly its very existence and its sequel
the Action plan.
Ingeborg Radok Zadna: I consider the meeting of teachers and discussion in creating the school's strategic
plan, in which everyone takes part (Education Board, Academy Board), to be a very good method of decisionmaking ’from the bottom’.
Philippe Dinkel: The MAM has drafted an excellent strategic plan for the period 2017–2021, operationalized
into an action plan for the same period ....

Philippe Dinkel, though, pointed out that the Strategic plan might be completed with strategies in some
important areas. He suggested a digital strategy, not only as a tool for developing new teaching and
communications formats internally, but also as a means for the Malmö Academy of Music to cope with
increasing international competition. In conversation he also developed the related idea that an
internationalization strategy was not only about offering “opportunities for students to gain an international
perspective” as it is formulated in MusiQuE Standard 2.2, or having the qualified teaching staff mentioned
in MusiQuE Standard 4.1. It could also deal with the very fact that every music academy is situated on a
competitive international scene and should make some strategic choices of direction and content. Some
areas could be developed, and some other could be left to other schools to develop.
This is a reflection that indirectly points out one weakness with the Malmö strategic plan: it deals basically
with improving the quality of the existing activities, and deals very little with difficult choices of direction.
On the other hand, “difficult choices” are difficult and thus less prone to be included in a document
elaborated collegially. New directions as well as the abandon of old ones, are probably either discussed
informally or are the result of dealing with a sudden crisis.
At the very core of quality assurance work we have of course the programme syllabi and the different
course plans. These will be the treated in the next section, dealing with the second of the MusiQuE
standards. Included here are links to the general programme descriptions.
o

Programmes and Courses

o

Performance Programmes in Music – Bachelor´s Level

o

Performances Programmes in Music – Master´s Level

o

Performances Programmes in Music – DIPLOMA – Master´s Level
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2. Educational processes
Standard 2.1
The goals of the programme are achieved through the content and structure of the curriculum and
its methods of delivery.
When programme syllabi and course plans were recreated as a part of the implementation of the Bologna
structure in Malmö, the AEC version of the Dublin descriptors were very useful. They are less visible in
the present versions due to a recent and necessary alignment to new national guidelines for the
documentation of study results, a work done in only a few month’s time during last fall. Programme-long
courses with only a final set of learning outcomes had to be broken down to semester-long courses, so
the old learning outcomes had to be complemented with verbal markers of level creating a visible
progression through a series of courses. The learning outcomes also had to be integrated into a tripartite
order of Knowledge and understanding, Competence and skills as well as Judgement and approach, and
the extremely time framed work of reformulating again made it difficult to combine national demands and
adherence to the AEC/Polifonia learning outcomes.
During next revision of the syllabi and course plans, the relation to the AEC learning outcomes will be
considered again. As Philippe Dinkel put it in his report: the ” explicit use of the revised 2017 AEC learning
outcomes would probably strengthen the consistency of the various syllabus ”.
On a general level, our critical friends were positive to the organisation of our programme syllabi and
course plans. Astrid Elbæk wrote for example that ”the written material (course syllabi and study
programs) is consistent and well organized.” Philippe Dinkel made a statement that points to an important
feature of the idea that has directed the Malmö Academy of Music when considering the relations between
Programme syllabus, course plans and actual learning and teaching:
The study programs are well documented and enjoy an appropriate balance between formal prescription and
individual freedom. They encourage the students to become increasingly more autonomous and responsible,
under the supervision of very qualified tutors who help them to choose topics, subjects and projects fitting to
their goals among the broad school offer. There is no compulsory “canonized” instrumental or vocal repertoire,
but variety and diversity are encouraged, also in the field of contemporary music.

The model could be described thus: the learning outcomes on the programme level are translated into
learning outcomes on the course level that remain quite general while being precise enough for the
particular course; the actual concretization of the course learning outcomes take place in the course
planning, which is more or less individualized and negotiated with the student according to the course –
Instrumental studies being the very course, of course, where individualization is taken the furthest. This
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is a slight departure from the original idea of learning outcome but probably quite understandable and
practised in artistic programmes, where individualization in training is an important tool for the general
goals of originality and independence.
This model is of course not without its problems. If Philippe Dinkel wrote about ” appropriate balance
between formal prescription and individual freedom”, Ingeborg Radok Zadna gives a description of the
system that highlights some of the possible problems:
The development between individual semesters and levels is apparent and described in the syllabus, but
much depends on the agreement between the teacher and the student at the start of the academic year, where
the study plan is established (course planning – objectives and repertoire) for the given year.
I find certain freedom and flexibility in this regard highly beneficial, because the teacher can adapt the
repertoire and technical demands to the ability and skill of the student. Of course, this manner of work requires
from the instructor high level of teaching competencies and consistent approach. In addition, it is probably
difficult to determine the best way of setting up the annual work plan for new students and students admitted
to master's studies from another school. Furthermore, such agreement needs good relationship between the
teacher and the student, which might not always be the case.

And both Philippe Dinkel and Ingeborg Radok Zadna suggests a slight shift of balance between individual
freedom and formal structure.” A slightly stronger formalization of procedures (for example in syllabus
and repertoire descriptions)”, respectively” The Academy could consider setting up some more concrete
criteria of the annual student´s working plan”, are their recommendations. This will probably also be the
actual course of things, both during the planned general revision of the fairly new system, and particularly
when performing the frequent and continuous course-specific revisions proposed by teachers. Part of the
Malmö Academy of Music thinking on syllabi, plans and teaching is that there is an acceptable dialectic
between steering documents and actual work; after each general revision the system is coherent but
rather abstract, and over time it grows less coherent but more specific in its details.
A very important aspect of quality assurance, and also one of three aspects the Swedish Higher Education
Authority wants to be highlighted in internal and external evaluations between 2017 and 2022, is student
influence, the degree of influence students can have on their studies. With a course planning that is the
result of student-teacher negotiation more than a fixed set of rules and repertoire, student influence is of
course well served. What the critical friend Astrid Elbæk writes below relates to the jazz and world music
classes, but is in principle valid also for other groups of students:
However, of great significance for the learning possibilities for the students is the fact that the students also
have a profound informal impact on the direction of their studies. The students have various possibilities of
dialogue with faculty and above all with the Course Directors, where they can have a detailed discussion
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about what direction of studies they want to take. This way of practicing a student-centred approach is rated
by students and alumni as one of the big assets of the programs.

Student influence is regulated, and here are some examples:
o

List of rights for students at Lund University

o

Policy and regulations for student influence at Lund University

o

Getting help, making a complaint (university information for students)

Finally, the critical friend Dan Dediu points out the political value of a radical student-centred approach:
One can summarize from here three landmarks of the education implied in the goals and rationale of the study
programme: competence, autonomy-oriented skills and versatility. This gives a strong message of
understanding our ever-changing world and also a realistic answer to the challenges of education in the 21st
century...

It could be said though that Dan Dediu visited the department of composition, which is itself a very
autonomous, well-run and well-organized department, where many of the balance problems found in other
departments simply do not exist.
Below are the actual versions of programme syllabi with links to course syllabi:
o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical others)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical symph)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Jazz and world)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Composition)

The reports arrived during the summer vacations and a certain number of concrete recommendations
have so far not been possible to discuss with the concerned teachers, committees and boards. This will
be done during fall. Below is listed some of these proposals:
o

Define more accurately the specific of the compositional artistic research and find ways in order to
communicate this to the national and international musical community.

o

Orchestra concerts – earlier announcement of the rehearsal schedule and continuous preparation of students
would be of great benefit.

o

Chamber music - the school might try to get better organization when composing chamber ensembles.

o

Create an institutional frame for the “score doctor” idea...

o

Among composers, invite conductors/producers/concert programmers to work with the students...

o

Revision of the Master Program [jazz/world music].

o

Raising awareness about the value of ’the artist as a citizen’.

o

The MAM might like to think of new performance formats...

o

...a high-level a cappella chamber choir

o

Enlarge the early music department...
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Learning by doing is obvious in musical training and conservatories are often hardworking concert
producers. The Malmö Academy of Music is no exception to this, and is probably the regional concert
producer with the largest number of events. Concerts take place both at the Academy itself and in different
locations in Malmö and in the region. As the Academy buildings are situated in an almost ”sensitive area”
in Malmö, great hope is put into the relocation of the Academy to a joint artistic campus, more centrally
situated. The links below might give a picture of the concert activity, though the concert calendar is of
course much more filled during exam time than now, beginning of term time:
o

Concert programs

o

Seasonal concert calendars (Kalendarium, in Swedish)

o

Concert recordings (not graduation project)

The research department is still quite young and also fairly small, though one has to consider that Swedish
universities only accepts doctoral students with full financing. As a consequence, large research schools
filled with doctoral students taking ten to twelve years to get their degree while doing other work to support
themselves don´t exist. Instead, doctoral programs are small and made up of future researchers working
full time. Salaries are provided by the university or are externally financed.
The research and the third cycle research training programme are not part of this evaluation, but the
research and doctoral projects are an important part of the Academy artistic and academic “milieu”. Also,
the Bachelor and Masters graduation projects have an artistic research part, reported in the form of an
essay or a lecture recital, as can be seen when studying the links below:
o

Graduation project (general instructions)

o

Instructions (graduation essay)

o

Graduation project (essays)

o

Graduation project (concerts)

o

Presentation of the research department

o

Some research publications
o

‘Ups and downs’ – violin bowing as gesture. Peter Spissky, 2017.

o

Singing in action - an inquiry into the processes of classical and contemporary vocal improvisation- Sara
Wilén, 2017.

Standard 2.2
The programme offers a range of opportunities for students to gain an international perspective.
International perspectives for a music student can be gained in many ways. The teaching corpus of a
conservatory can be international, a large number of international guest-teachers can visit the school.
Mobility programs can enable study periods in other countries, and scholarships can enable the attending
of summer schools in different countries. Teachers can be recruited from many countries. Students can
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be recruited internationally and the location of the conservatory might be a cosmopolitan city. Most of
these points are actually valid for Malmö, even the last one – even cities the size of Malmö (300 000
inhabitants) can today be cosmopolitan due to large nearby universities (Lund, Copenhagen), a cluster of
hi-tech companies, excellent communications and – on the other side of the social mix – preferences in
large migratory streams. Ingeborg Radok Zadna wrote that ”the school environment is inherently
international due to the high number of foreign students and teachers.” The links below might give some
details of this:
o

Visiting performers/lecturers

o

International networks (condensed information in English)

o

Mobility for teachers and other staff at the Academy of Music (information in Swedish)

o

Mobility for students at the Academy of Music (information in Swedish)

o

Lists of outgoing teachers 2010-

o

List of incoming teachers 2010-

o

Lists of outgoing students 2011-

o

Erasmus+ for mobility within Europe

o

Nordplus/Nordlys for mobility within the Nordic countries

Standard 2.3
Assessment methods are clearly defined and demonstrate achievement of learning outcomes.
Assessment content and methods are aligned to course content and methods, as is expected. Philippe
Dinkel gives a clear description:
The various assessment phases are well described from entrance examination to final exams (both
performance and research outcomes). Most of the processes are led internally and involve a student
participation (entrance examination without vote right, choice of recital programs and student’s self-appraisal).
The degree recitals are videotaped or recorded (ex. guitar), and I was fortunate enough to attend personally
to BA voice recital.
The Master’s inquiry examination (in the form of an essay or a lecture recital) is documented through good
instructions (definitions, methodology, formalities, examples). There is so far no oral defence. The protocols
are generally clear and well related to learning outcomes in syllabus (structure and items).

Unfortunately, not enough funds are available for providing regular external expert participation in the
examination of the students. In a system with so much curriculum freedom as in Malmö, this is a serious
problem. This is also pointed out by the critical friends, for example Philippe Dinkel:
Nevertheless, it could be useful to switch to external assessment at some strategic points of the curriculum
(such as final exams) in order to verify the standards on a broader professional basis, including other
professional musicians and pedagogues.
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Some compensation is made with internal mechanisms like examination protocols, presence of teachers
from other instrument groups in examination juries, student representatives in examination juries, and
one could argue that visiting teachers can sometimes have a calibrating function on assessment.
The grading in use is the Pass/Fail-system. A collegial discussion is in progress on whether a three-gradesystem (Fail/Pass/Pass with honours) would be a better pedagogical tool or not. At the Lund university
as a whole a large number of grading systems exists, as can be understood from the last link below:
o

Graduation project (concerts)

o

Examination protocol Degree project Bachelor

o

Examination protocol Degree project Masters

o

Grading systems (Lund University)

Standard 3 Student profiles
Standard 3.1
There are clear criteria for student admission, based on an assessment of their artistic/academic
suitability for the programme.
Student admission is well regulated, as is necessary when it deals with artistic expression:
o

Performance Programmes – Admissions

o

Instruction for entrance examination juries in main subject area

Standard 3.2
The programme has mechanisms to formally monitor and review the progression, achievement
and subsequent employability of its students.
The monitoring of progression and achievement of students is commented above (se Standard 2.3!). The
main mechanisms are of course syllabi, the actual teaching (a music student is permanently evaluated)
and the examination:
o

PM Examination of a course with individually adapted course planning

o

PM kursplanering, kursvärdering, kursutvärdering (work in progress, in Swedish)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical others)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Classical symph)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Jazz and world)

o

Programme syllabus with links to course syllabi (Composition)
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Evaluating employability is more complex as it means collecting and analysing external information. So,
when one critical friend writes that ”employability is not systematically documented” and another one that
”75%-80% of graduates found work in the field of music” both are right and indirectly reveal that
information on employability is collected, not systematically, but more or less regularly, in special surveys.
Lund university actually has a statistical bureau from which these surveys can be ordered.
Most of what is known about employability, however, is personal knowledge of teachers and
administrative officers, collected through their knowledge of their musical domain and their networks. A
good example is church music: the employability is extremely good, there is a well-functioning working
market for church musicians with professional training. This is general knowledge; no surveys are needed.
A constant source of the degree of employability of the programmes are of course internship reports:
o

Internship assessment report

o

Internship assessment report (anonymous example)

Employability often connotes developed extra-musical skills: organisational, entrepreneurial or, of course,
social and communicational. For musicians with a working market without fixed positions, like in world
music, such skills are crucial. Astrid Elbæk has an interesting proposal:
Raising awareness about the value of ’the artist as a citizen’. Given the actuality of the theme “the artist as a citizen” and
Malmö’s historical position as a first mover in a culturally diverse area, I would suggest, that a master’s program dealing
with these issues might be a way to pick up and refine the talented and motivated students from jazz as well as world
music. This program could very well have an international angle and might even be set up as a joint study program.

An important source of information on the efficiency of a programme and of the employability of its
students are former students, alumni, particularly the ones that left the academy quite recently. Philippe
Dinkel suggests an alumni strategy:
The success stories of noticeable individual former students are partly documented, but it could be interesting
to take a more systematic action in order to increase the MAM reputation and legitimacy, for example with
questionnaire surveys to alumni of the different programs, and by involving them in the contemporary life of
the MAM (concerts, interventions in the Music profession modules and so on). They could also be involved
in the strategic changes as experts of the MAM specific culture.

There are no traces of thinking about the role of the alumni in the strategic plan, nor are there in
the action plan. The proposed strategy would fill a gap that has not even been observed.
o

Våra alumner (in Swedish)

o

Musik - Konst - Teater. Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv [pdf] [2010]

o

The Student Guide Lund University 2017/2018

o

Career services (Lund University)

o

Statistical data
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4. Teaching staff
Standard 4.1
Members of the teaching staff are qualified for their role and are active as artists/pedagogues/
researchers.
The critical friends have no objections regarding the quality of the staff. Dan Dediu means that ”the quality
of the teaching staff is outstanding” and he mentions the presence of ” internationally featured composers
such as Luca Francesconi and Rolf Martinsson”. Philippe Dinkel writes that the list of teachers ” show a
variety of renowned and experienced artists and pedagogues, some of them also active in artistic research
and most of them active on an international level in concerts and festivals.”
o

List of teachers in 2012 (UKÄ evaluation) (in Swedish)

o

List of teachers with links to presentations

o

LUCRISS (Lund University Research Portal)

o

Staff (regulations)

o

Lund University Appointment Rules

o

Staff appraisals (utvecklingssamtal)

o

Professional development (Högskolepedagogik)

o

CD-recordings with academy teachers

o

Research oriented publications

o

Artistic developmental work publications

o

Pedagogically oriented publications (examples)

o

Walking Together with Music – teachers’ voices on the joys and challenges of higher music education (publication)

o

Walking Together with Music (pdf)

Standard 4.2
There are sufficient qualified teaching staff to effectively deliver the programmes.
This is an interesting standard. Not one self-evaluating quality assurance officer would pronounce this
standard as an affirmation. So, the word will be given to the critical friends, once more, starting with
Ingeborg Radok Zadna, and continuing in the second paragraph with Astrid Elbæk:
There is a rather small number of professors and senior lecturers at the Academy, with most teachers only
having year-long contracts to be renewed every year. This manner of contracting teachers is advantageous
for the school in terms of reacting flexibly to the number and interest of students in individual instrument
classes and fields. On the other hand, this method is not as propitious in terms of long-term strategic planning.
A teacher with a year-long contract might not have a strong bond with the school and for logical reasons
might not take part in its development and conceptual work as much.
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I am simply making the case, that the jazz and world programs in my opinion are too fragile in terms of
sustainability with the artistic, educational, organizational and even practical responsibility on very few
shoulders.

Economically hard-pressed university institutions use employment regulations to keep costs down. One
consequence is that large part of the teaching corpus remains without possibility to take part in the inner
work of the institution, thus fragilizing it.
Astrid Elbæk is quite eloquent in her recommendation of more support for Course Directors (in the jazz
and world music departments):
My first recommendation would be that more resources are focused on helping the Course Directors and
thereby helping the students develop even more. The challenges are maybe a little bit different for the jazz
and the world programs, but in both cases, it seems that the directors are too alone with a huge responsibility.

Philippe Dinkel raises the problem one level, proposing an addition to the strategic plan, a human
resources strategy
looking ahead of generation changes and thinking of potential resources reallocations (for example early
music) as needed by the action plan. The balance between full and part time staff could also be considered
in this exercise (and of course between men and women, and between generations), to make sure that the
key senior management has enough resources to go through the development process.

5. Facilities, resources and support
Standard 5.1
The institution has appropriate resources to support student learning and delivery of the
programmes.
Although this standard probably deals with material values, it might be used for discussing immaterial
ones as well, like Astrid Elbæk, who nevertheless mentions the material ones as well:
The teaching and learning environment at Malmö Academy of Music is dedicated and friendly at the same
time. There is a good spirit and a friendly atmosphere between students, faculty and staff. This gives a very
nice working atmosphere and a good environment for study. The Academy has great facilities such as wellequipped studios, concert halls and numerous rooms for study purposes. The students clearly benefit from
this.

Philippe Dinkel mentions the plan for a joint campus with the other two academies of the Faculty of the
Fine and Performing Arts:
The future prospect of sharing premises with the other arts Academies in a more central part of the city is
very exciting, both for attracting new audiences to public performances and for devising new links, academic
and research projects with the other arts.
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Dan Dediu takes care to mention the library, which indeed is a crucial support tool for all students:
The library is impressive and well organised, benefiting of an electronic system of loaning (in June 2018,
LUBcat system has replaced Lovisa). The supporting staff is well trained, competent and friendly.

Standard 5.2
The institutions´s financial resources enable successful delivery of the study programmes.
The model for distribution of the state funding is quite simple. The state funding pours down hierarchically,
first to the university (according to a complex model, taking into account differences in educational design
between the programmes, their number of enrolled and examined students and other factors), then to the
faculties, continuing to the institutions and finally reaches the programmes. In each redistributive step part
of the funding is withheld for shared purposes and the rest is re-directed but not without some
redistributive freedom...
There is a mechanism of inflation compensation built into the system. The Faculty of Fine and Performing
Arts receives, in 2018, a compensation for increased salaries and costs of 1,84 %. This should be
compared with expected salary rises of around 2,2%. The difference of -0,36 % could be called “the
rationalisation necessity margin”, but it isn´t, particularly not in 2018, because the 1,84 % increased
Faculty funding is reduced to a 0,1 % increase funding for the Performance Programmes, giving “the
rationalisation necessity margin” a size of -2,1 %. the explanation is a new model of redistribution between
the three schools of the Faculty, a model that can be defended, but that still remains extremely problematic
for the Academy of Music and particularly for its performance programmes.
It is quite obvious that the budgetary navigation of the Malmö Academy vessel will be complicated for
some years to come. It might also be argued that the present problems are still marginal problems, only
the economical margins are touched, not the funding as a whole.
o

Budget 2018 for the Malmö Academy of Music (Music Education, Performance, Research)

Standard 5.3
The institution has sufficient qualified support staff.
One advantage of being a part of a very old, big and, in some ways, well-funded university is that support
resources can be of an important size. Rationalisation is here a real possibility. Quality assurance work
also benefits from a centralized production of policies of all kinds, as is described by Philippe Dinkel:
The students are well informed about the programs and the facilities of the MAM and of Lund University,
through various paper and electronic devises. Special needs and topics (foreign students, disabled students,
health issues, rights, and harassment) are also documented in a well accessible way, according to the
procedures of the University.
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Students with particular needs, and they are quite a few, also benefit from the big organisation that is
Lund University. Ingeborg Radok Zadna writes:
The school takes very good care of students with special needs. It has a teaching consultant that deals with
disorders such as dyslexia, and it has a system of financial aid for socially disadvantaged students. There is
a very good system of "mentors" financed by the school – older students help other students according to the
mentees´ specific needs, receiving a small compensation for their effort. Gender balance is discussed and
considered when admitting students or teachers and when forming committees and juries. A physiotherapist
and psychologist work at the Academy and doctor at the university (in Lund). The students can make an
appointment with them if needed.

Language, translation and printing services, the reception of foreign students, health care and sport
facilities and – of course –libraries with large stocks of physical books as well as electronic access to the
rest of the world’s resources of intellectual production, all this, and much more, is provided by the Lund
University:
o

Student´s Guide 2017/2018

o

Practical services/IT/Instrument maintenance & location

o

Library

o

Library policy Faculty of Fine and Performing Arts (in Swedish)

o

Staff pages Lund University

o

Information on support staff (technical, administrative, non-teaching staff, etc.):

o

New students (useful practical information for incoming foreign students at Lund university)

o

Options for learning Swedish

o

Students with disabilities

o

Study and work environment (university information)

o

What is discrimination and harassment? What do I do if it happens to me? A guide for students at the Faculty of Fine
and Performing Arts

o

Student rights and guidelines (university information with many useful links)

o

Health care (university information)

o

Student life (information on student life and Swedish society for foreign students)
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6. Communication, organisation and decision-making
Standard 6.1
Effective mechanisms are in place for internal communication within the programme.
Any workplace benefits from well-functioning internal communication. But communication is not only
exchanging of information, it is also, quite simply, doing things together; communication and interaction
are very close, conceptually. When Astrid Elbæk describes how the World Music Performance
Programme works she points out that its 13 students “work closely together with the seven students in
the Music Teacher Training Program” that also are World music musicians. She also observes that”
students not only collaborate between different programs (as described above) – but also collaborate
between different years of study.”
It is easy to argue that these mechanisms are the same within the symphony orchestra, where you find
students from both programme levels and from all study years working together. Chamber music is
another conservatory activity that demands efficient communication and interaction not only when
performed but also when prepared and organised.
There is an important difference between a school and a workplace that makes the communication
business a bit more complicated in education. Principally, in the workplace, everybody is one the same
skill level, and the needs considered are those of the activity or the company/institution. In the school
these needs might be in conflict with the individual, educational needs of the students, be it a question of
schedule or skill level.
A music academy also has several departments just like a bigger workplace. Different sub-cultures,
personalities and ambitions interfere with the demands of efficient communication and coordination, and
the needs of the organisation as a whole...in conservatories and other workplaces.
So, in evaluations of conservatories we will often find recommendations of improved communication in
the organisation of chamber music and orchestra, better cooperation between departments, more
coordination between research and education ....and mostly these recommendations are reasonable.
Philipp Dinkel proposes that piano and guitar students ”can enjoy a regular interaction with other programs
in order to prevent a “ghetto” culture to develop (for example: liedbegleitung, opera coaching and early
keyboards for pianists, electric guitar or lute for guitarists and so on)”. He also gives the general advice
to ”promote any kinds of (formal and informal) interaction between all the departments and sectors of the
school.”
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These links give examples of the kind of communication that is dealt with by this standard, the exchange
and storage of information, and some policies on communication and language are also listed:
o

Music Academy homepage (in Swedish; condensed version in English)

o

Intranet (yammer)

o

Box (document storage and collaboration)

o

LUVIT (learning management platform)

o

Newsletter (May 2018)

o

Noticeboards

o

Lärardagar (program / kallelse)

o

Digital noticeboard in the Academy entrance hall

o

Communication and IT (Lund university)

o

Guidelines for communication work at Lund University

o

Lund University Language Policy

Standard 6.2
The programme is supported by an appropriate organisational structure and decision-making
processes.
The information in the links below speaks for itself:
o

Organisational structure Lund University

o

Rules of Procedure for Lund University

o

Organisational structure Faculty of Fine and Performing Arts

o

Delegationsordning för Konstnärliga fakulteten (Rules of procedure for the Faculty of Fine and Performing Arts, in
Swedish)

o

Organization (Malmö Academy of Music)

o

Delegationsordning för Musikhögskolan (beslutad i Institutionsstyrelsen 2017-12-06) (Rules of procedure for the
Malmö Academy of Music, in Swedish)

o

Information about the Educational committee for Performance (“Programme board”)

o

Agendas and minutes of the Educational Committee

7. Internal Quality Culture
Standard 7
The programme has in place effective quality assurance and enhancement procedures.
In his relation to the university and its teachers, the university student could be superficially compared to
the user or consumer of the external world. This is perhaps one of the reasons behind the importance of
the course evaluation. The buyer or user has information that could be crucial for the seller or the
producer, so why would the students view on the teaching not be of value to the teacher? That information
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from a buyer, user or student could be useful when developing and improving a product or a university
course, is a major assumption behind quality assurance.
Still, course evaluations are not obvious to implement into music conservatories. Music teaching and
learning is relational, and the necessary emotional distance for evaluating as a customer or user is difficult
to find as a music student. Do you evaluate your parents? Yes, but only when you have grown up and left
them.
Luckily, there are different kinds of evaluation. The objections above are mostly connected to the
anonymous version of a summative evaluation. The formative evaluation, however, used during a course,
often as a simple conversation, is a tool that can both evaluate and strengthen a pedagogical relation.
Understood as a conversation about a teaching activity, a learning process, a pedagogical relation, a
musical performance, evaluation is performed all the time in conservatories, well, at least in those where
the relations between students and teachers permit it. It really only has two disadvantages: as Ingeborg
Radok Zadna points out, it does not collect information over time, it works in the pedagogical ”now”; it
does not work at all if the pedagogical relation does not work.
So, in an organisational context, the evaluation-conversation needs to be completed. In Malmö, as in
many other places, this is done with the help of the annual and anonymous student survey of the
programme as a whole. This creates the necessary emotional distance for anonymous evaluation. The
information gathered is stored and can be used for comparisons over time.
The solution to the problem of a bad pedagogical relation is of course to fix it or break it. A third person is
needed, and in Malmö the programme directors have this role of mediating in conflicts between teachers
and students.
The concept of quality assurance used today in education resembles what the industry calls total quality,
implying that everything can have an effect on the quality. So, if evaluations are tools for problem-solving,
improving and developing, plans, personnel and structures are equally important. Hence all these
standards ....
It should be noted that course evaluation is not only about improving the teaching. It is also one of the
ways the independent student assumes his freedom and the responsibility for his own learning. The
influence over his own studies thus gained is supposed to increase motivation, and this is probably true.
Some remarks of the critical friends:
Ingeborg Radok Zadna:
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Over the course of the winter semester, new bachelor and master students meet with the programme head
Anna Cronberg (student guidance meeting). They assess the course of studies to date and discuss any
potential problems or discrepancies. Students can have other individual meetings with Anna Cronberg when
called for. I evaluate this manner of communication as highly purposeful.
It was utterly clear from the meetings with teachers and students that communication between students and
teachers is very good whenever it is needed and is open and amicable. The programme head Anna Cronberg
meets with students regularly and goes over the course of their studies with them. If a problem arises, it is
dealt with right away.

Philippe Dinkel:
The Academy seems to enjoy a good and reasonable autonomy within the broader structure of Lund
University and can therefore develop its specific tools and procedures with appropriate freedom.
The students’ participation and influence are encouraged through a variety of formal structures, although the
informal internal communication seems to be even more important. In general, the atmosphere is quite open
and friendly, the cafeteria being a central place where everybody – academic and administrative staff,
students – meets also outside of the meal hours. All the students I have discussed with felt obviously quite
free to comment on their institution, which is the sign of a concrete and well-embedded quality culture.
The equality issues are also seriously addressed by the MAM – not only in terms of gender equality, but also
of social equality, as exemplified through the connection to El Sistema, which in turn allows a relation to other
(immigrant and/or non-Western) cultures and the celebration of music as a social “elevator” and integrator.
During my discussion with the direction of the MAM, it was obvious to me that the place of music in the society
and in the general education is taken very seriously in the strategic thinking.

Astrid Elbæk:
The students are capable of having a profound influence on their studies. The students are well represented
in the study board and other formal bodies. Even the admission jury has student representation – this is not
the case in Denmark for instance. This formalized student influence does not come as a surprise - you would
expect that of a Music Academy in the 21st Century. However, of great significance for the learning
possibilities for the students is the fact that the students also have a profound informal impact on the direction
of their studies. The students have various possibilities of dialogue with faculty and above all with the Course
Directors, where they can have a detailed discussion about what direction of studies they want to take. This
way of practicing a student-centred approach is rated by students and alumni as one of the big assets of the
programs.

A development project around course evaluation is currently done in Malmö, although in the customary
Malmö informal way, meaning not all participants might now that they are doing a development project....
In the project ways of implementing what is described in the document PM Course evaluation are tried
out .... But there are other documents as well, from Stockholm, from Lund, and Malmö.
o

Swedish Higher Education Authority (UKÄ)
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o

Laws and Regulations

o

The Higher Education Act (Högskolelagen)

o

The Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen)

o

Strategisk plan 2017-2021. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. (in Swedish, English version below)

o

Handlingsplan 2017-2021. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. (in Swedish, English version below)

o

Strategic plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)

o

Action plan 2017-2021. Malmö Academy of Music, Lund University (English version, proofreading in progress)

o

Quality Assurance policy Lund University (in Swedish)

o

Quality Assurance at the Faculty of Fine and Performing Arts

o

PM course evaluation

o

Student evaluation 2016-2017 (in English and Swedish)

o

Notice to attend to mid-year conference

o

Student guidance meetings

o

Kuben (university tool for statistical data)

o

List of rights for students at Lund University

o

Policy and regulations for student influence at Lund University

o

Getting help, making a complaint (university information for students)

o

Remit and composition of the University-wide management group for gender equality and equal opportunities

o

Policy for gender equality, equal treatment and diversity [University level]

o

Gender equality, equal opportunities and diversity at the Faculty of Fine and Performing Arts (Faculty level)

o

Gruppen för jämställdhet och likabehandling (Institutional level; Musikhögskolan i Malmö) (in Swedish)

o

Reflektioner på arbetet med några likabehandlingsaspekter vid Lunds universitet (in Swedish)

o

External evaluation 2016 (Lund university test project, can be used as a survey of the Academy Quality Enhancement structure)

o

External evaluation 2012 (UKÄ)

8. Public interaction
Standard 8.1
The programme engages within wider cultural, artistic and educational contexts.
There is much activity in this area, of many kinds. It should be observed that when Malmö Academy of
Music engages in.....in can mean that one of its teachers do this, that the engagement might be a particular
project with specific funding, internal or external, or that it is the school or one of its programmes that take
part in the external collaboration. Some external collaborations are structural, like the Inter Arts Center,
which is used by doctoral students and researchers mainly, but that remains open, for projects, concerts,
exhibitions, to external arrangers and artists as well. Some activities in this area might be part of specific
course curricula, for example the course Music as profession.
Philippe Dinkel mentions the ”Master in Vocal and Drama Studies, run in cooperation with the Malmö
Opera” which he considers ”an outstanding example of professional integration for young singers”.
He also takes up an issue of great importance:
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The equality issues are also seriously addressed by the MAM – not only in terms of gender equality, but also
of social equality, as exemplified through the connection to El Sistema, which in turn allows a relation to other
(immigrant and/or non-Western) cultures and the celebration of music as a social “elevator” and integrator.
During my discussion with the direction of the MAM, it was obvious to me that the place of music in the society
and in the general education is taken very seriously in the strategic thinking.

Possible and existent collaborations with the other artistic schools within the faculty should be mentioned
here, but these collaborations are not very many over the years. Interaction between artists can
sometimes be more social than professional....
Standard 8.2
The programme actively promotes links with various sectors of the music and other artistic
professions.
In the links further down and in the reports of the critical friends, many examples of public interaction can
be found:
•

most teachers are active in the music world outside the Academy, as orchestra musicians, as
soloists, as church musicians, as composers and arrangers

•

concerts by teachers and students of the Academy

•

joint education programme with the Malmö Opera

•

church musicians substituting and practising in the city churches

•

symphony orchestra musicians doing internships and substituting in the orchestras of the region

•

composition students writing for Swedish professional symphony orchestras

o

Vocal and Drama studies (a master’s programme in cooperation with the Malmö Opera)

o

Internship assessment report

o

Internship assessment report (anonymous example)

o
o

Sven ska kyrkans utbildningsinstitut
Masterclass open to the public (example)

o

Lund University Alumni

o

Våra alumner (in Swedish)

o

Vänner från Musikhögskolan I Malmö (Friends from Malmö Academy of Music) (Facebook group)

o
o

Musik - Konst - Teater. Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv (2010)
Organization (Malmö Academy of Music)

Standard 8.3
Information provided to the public about the programme is clear, consistent and accurate.
Dan Dediu writes that ”the information offered to the public is obvious and convincing, reflected in logical,
clear, short, precise and well formulated documents.”
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These are nice words about an activity that is in constant development, always with the feeling that things
are missing, not being said, not being designed beautifully enough. In this area dreams, ambitions and
reality are desperately separated, but in spite of this, some things come out well:
o

About Lund University

o

Faculty of Fine and Performing Arts

o

Malmö Academy of Music (brochure in English)

o

Music Academy homepage (in Swedish; condensed version in English)

o

Musikhögskolans digitala öppet hus (Portes ouvertes digitales de l´Académie de Musique)

o

Musikhögskolan i Malmö (general Facebook account)

o

Kyrkomusik och orgel vid Musikhögskolan I Malmö (facebook)

o

Sångklassen Musikhögskolan i Malmö (Facebook)

o

Musikhögskolan i Malmö, youtubekanal (YouTube), några exempel:
o

Malmo Academy of Music – Master, how to apply (YouTube)

o

Musikhögskolan i Malmö – MuKy PR film (YouTube)

o

Musikhögskolan i Malmö – Peter Spisskys disputationskonsert (YouTube)

o

Musikhögskolan i Malmö – Emil (YouTube)

o

Malmö Academy of Music on Instagram

o

Student´s Guide 2017/2018

o

New students (useful practical information for incoming foreign students at Lund university)
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Introduction
Malmö Academy of Music (MAM) was founded in 1907 and has been incorporated into Lund University
since 1977. Within the University, MAM is a member of the Faculty of Fine and Performing Arts, along
with the Malmö Arts Academy and Malmö Theatre Academy. Elsewhere in Sweden, the music academy
in Gothenburg is incorporated into an arts university, and Stockholm might follow suit; academies in
Örebro, Piteå and Ingesund are incorporated into regional universities.
MAM provides high-level tertiary education in music, offering degree programmes at Bachelor, Master
levels in performance and teacher training, the former including church music and composition. The
PhD programmes focus on music pedagogy and artistic research. MAM aims to train musicians,
composers, music teachers and church musicians wishing to attain the highest level of artistic
expression, and, for the music educator, capable of inspiring and developing people’s interest in music
into a lifelong passion. These musicians should in turn be capable of facilitating the expression of all
sorts of musical traditions. [Source: MAM website].
The most recent comprehensive review of MAM’s performance programmes occurred between 2012
and 2014 and was conducted by the Swedish Higher Education Authority. The methodology used,
considering uniquely results, was subsequently highly criticized across Sweden, and led to the
exclusion of the Swedish Higher Education Authority from ENQA. Since then, a new evaluation system
has been instituted, compliant with ESG, and membership in ENQA is being solicited once again. In this
new system, the national agency plays an oversight role, providing individual universities with greater
autonomy in managing this process. Faculties at Lund University have long been provided significant
autonomy, and the pilot evaluation proposed here by MusiQuE for MAM has received university
support. The university may, at a later date, choose to integrate such an approach to evaluations of the
two other member academies of the Faculty of Fine and Performing Arts.
This pilot evaluation integrating a “critical friend” approach included the following steps:
•

Four critical friends visited the Academy in the spring of 2018 and each produced a report,
sent to the Academy by early summer 2018;

•

In September, the Academy produced a Self-evaluation Report (SER) responding to the
Critical Friend Reports;

•

An international review team convened by MusiQuE studied the SER and Critical Friend
Reports and then conducted a site-visit between 30 September and 2 October 2018. Members
of the review team met with students, teachers and Academy leaders, alumni and
representatives of the profession, visited facilities and classes, and attended a symphony
concert. They conducted Skype meetings with two of the “critical friends.”

•

The review team produced the following report, in accordance with MusiQuE standards.
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The “critical friend” approach described here constitutes a first for MusiQuE, and as such both MAM and
review team members are finding their way. As opposed to a traditional programme review starting with
a SER, here four “critical friends” – expert peers - have reviewed various aspects of the programme.
MAM has in turn produced an SER responding to the Critical Friend Reports. It is to be noted that the
very tight timeframe overall has meant that in some instances MAM has not had sufficient time to
imagine or enact programme changes.
The Review Team consisted of the following members:
•

Orla McDonough (Chair), Head of Conservatory, DIT Conservatory of Music and Drama,
Dublin, Ireland

•

Helena Gaunt (review team member), Principal, Royal Welsh College of Music & Drama,
Cardiff, Wales, United Kingdom

•

Claus Finderup (review team member), Associate Professor at Rhythmic Music Conservatory
(RMC), Copenhagen, Denmark

•

Antoine Gilliéron (student member) Haute École de Musique de Lausanne, Switzerland

•

Gretchen Amussen (review team member acting as Secretary) Former director of External
Affairs & Communication, Paris Conservatoire, France

The review team would like to express its sincere appreciation to the Rector of Malmö Academy of
Music, Anne-Lotta Carlén, and the members of her team for the superb organisation of the site-visit and
the very warm hospitality offered. The review team very much hopes this evaluation will prove helpful
as the Academy looks to fine-tune its overall strategy and programmes whilst taking on new challenges,
notably a future joint site with sister academies within a faculty encompassing music, theatre and fine
arts. The team encourages MAM to share this report widely with all of its stakeholders (teachers, staff
and students, alumni, music professionals, the Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University,
and the Swedish cultural and educational world at large), as it has promised to do.
The review team is grateful to the Academy for its flexibility in adjusting schedules and for its willingness
to provide additional documentation during the site-visit.
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Key Data on Malmö Academy of Music
Name of the Institution

Malmö Academy of Music

Legal status

Public institution incorporated into Lund University Faculty of Fine and
Performing Arts together with Malmö Arts Academy and Malmö Theatre
Academy

Founded

1907 (initially as municipal music

conservatorium –[Source: SER, p.2]

Current title dates from 1971; incorporation into Lund University from
1977 [Source: SER p. 2]
Website

https://en-mhm.prodwebb.lu.se/our-academy

Number of students

Numbers for academic year 2018-19
Total number of students: 450 (approximately), includes music teaching
and music performance programmes [Source: SER p. 3]
Number of students enrolled in the Bachelor and Master music
performance programmes: 218 [Source: Student numbers 2018-2019,
provided at site-visit]

Programmes reviewed

Number of students

Bachelor’s

Music

114

Music

67

Music

3

Performance
Master’s
Performance
Master’s

Performance, diploma
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Overview of meetings
Site-visit meetings held at Malmö Academy of Music Meeting Code Number
Meeting with institutional management team

M1

Skype conversation with Ingeborg Radok Zadna

M2

Meeting with international students

M3

Meeting with Symphony orchestra instrument teachers

M4

Meeting with researchers/graduate project supervisors

M5

Meeting with alumni and representatives of profession

M6

Meeting with jazz, church music, composition, piano, flute teachers

M7

Meeting with students

M8

Meeting with programme directors

M9

Meeting with direction of Faculty

M10

Skype conversation with Astrid Elbek

M11

Final feedback with institutional management

M12
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1. Programme’s goals and context
Standard 1. The programme goals are clearly stated and reflect the institutional mission.
The Malmö Academy of Music [MAM] educates “skilled, courageous and responsible musicians, music
teachers and researchers who work together to shape the musical landscape of the future.”[Source:
Strategic Plan 2017-2021]. The Vision statement also indicates MAM to be an “open and dynamic
workplace where the inclusive environment welcomes musical and cultural diversity [and in which]
subject knowledge, artistic practice, craftsmanship and educational openness are the cornerstones of
high educational quality. [MAM] works to develop the role of music in society through collaboration and
by being an influential voice in music and cultural life, public debate and the knowledge society.”
[Source: Strategic Plan 2017-2021].
MAM makes a strong case for equal opportunity: there are equal numbers of men and women in the
Master’s programme, although this is not so in the Bachelor programme, due to the fact that
composition, jazz improvisation, folk and world music courses remain more exclusively male – as is
often the case elsewhere in Europe. Attention is paid to gender equality on juries, and there are clearly
defined procedures in cases of disability, discrimination or harassment. These are clearly indicated for
faculty on the Faculty of Fine & Performing Arts web page dedicated to equal opportunities. Dan Dediu,
among others, cites the special care given to gender balance within the composition programme
[Source: D. Dediu, Critical Friend Report, p. 8]. Likewise, gender balance is considered when admitting
students or recruiting teachers and when forming committees and juries. [Source: I. Žádná, Critical
Friend Report, p. 8].
The specialisations offered - symphony orchestra instruments, vocal studies, piano, guitar, recorder,
harpsichord, jazz improvisation, folk and world music, arranging and composition jazz, arranging and
composition classical, composition, and church music - support the vision of musical diversity.
In terms of international student diversity, 26% and 37% respectively of students in the Bachelor and
Master programmes are non-Swedish citizens. MAM’s international engagement is evident in regional
and European exchanges through Nordplus and Erasmus schemes. Further, MAM has longstanding
partnerships with Brazil and Vietnam, and is a member of relevant international professional
organisations.
The Academy’s wider engagement with society is expressed through the numerous concerts held
throughout the region, as well as the ongoing collaboration with the Malmö Opera. Strong relationships
exist with numerous professional organisations, be they symphony orchestras and other professional
ensembles, the Swedish Church, or “Music I Syd” – an impressive organisation producing some 3000
concerts annually throughout southern Sweden and in which Academy students are often featured.
Sweden’s cultural sector appears secure and well-funded.
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MAM’s vision clearly states the relationship to a higher educational qualification through the relationship
between subject knowledge and artistic knowledge. It stipulates an organisation founded on democratic
principles, and the review team finds that programme goals are indeed based on very democratic
principles. The educational approach is student-centered, and students enjoy strong representation
(participating, in certain instances, in both admissions and examination juries). Nevertheless, the review
team believes the programme goals need to be addressed more concretely within program aims, above
and beyond “good artistic and professional qualities” or “adequate knowledge and skill.” [Source:
Programme Syllabus, Bachelor’s Programme in Music, programme description]. Information available
in English on the website for future candidates remains limited, and while there is clear information as to
content of admission examinations, the review team did not find clearly defined assessment criteria
relative to determining admission capacity and profiles.1
Further, more concrete criteria could be integrated into student annual work plans to ensure ongoing
progress and avoid possible disagreements between students and teachers [Source: I. R. Žádná,
Critical Friend Report, p. 11]. That said, all four critical friends noted the good support offered to
students, clear requirements and a transparent organizational system as one creating conditions for an
excellent study environment.
The relationship between study programmes and MAM’s Mission and vision was not always clearly
visible to the review team: the SER references to programmes and courses of study link to the web site,
and these remain fairly general. That said, the Strategic Plan 2017-2021 is strongly supported by a
detailed Action Plan focusing on educational quality and research, education and research related to
working life, increasing the Academy’s visibility, recruitment, internationalization, and the organisation,
work and study environment. [Source: Strategic Plan 2017-2021].
The review team notes that musical diversity across specialisations – as expressed through
interdisciplinary collaboration, for example – is less evident. For example, orchestral instruments may
study a range of Western classical music but do not necessarily engage with other musical genres or
culture. [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 8]. Likewise, “collaborations between different
programs in terms of students working together are not exactly easy to detect from the written

MAM responded to the first-draft report with indications that assessment criteria do indeed exist and
are the result of a long negotiation between the Swedish music academies and UHR, the Swedish
Council for Higher Education. This enabled MAM and other music academies to defend the need for live
admission examinations (as opposed simply to a written dossier). These criteria, not readily visible on
the web site or in documentation provided the review team during the site visit, are included in
admission documentation templates that admission juries use. Their primary function serves to sort
admissible from non-admissible applicants: they do not serve to rank applicants. As this information has
been provided after the site visit, it cannot be officially included in the report.
1

8

material.”[Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 4]. This issue is all the more crucial for very small
programmes (early music, jazz, world music), which must collaborate in order to thrive [Source: M 11].
Overall, the review team notes a lack of a systematic international engagement and strategy on the part
of MAM. While the Master’s programme is currently delivered in English and plans are in place for a
new Bachelor programme in English, questions persist. Astrid Elbek pinpoints the need to focus on
raising the number of international students [Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 7] and Philippe
Dinkel makes the case for a comprehensive regional and international (European and extra-European)
strategy, integrating benchmarking of local and regional competition so as to target priority areas and
strategically address both development and partnerships [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p.
8]. As for international student diversity, while statistics cited above show a range of 26 to 37% in
Bachelor and Master programmes, in practice this is largely confined to Scandinavia. Some projects
and pockets of international recruitment (cf. clarinet or flute classes) reflect greater international
diversity, however this is not actively sought after and appears to be primarily the result of individual
teachers’ international profiles and master-classes given abroad [Source: M7, M8]. Students in the jazz
and world music programme appear to be primarily Swedish [Source: M8].
MAM’s participation in debate relating to cultural practice within the cultural sector is indeed strong,
though it appears to be limited to Sweden. While the final paragraph of the vision statement concludes
by noting MAM musicians’ (teachers, students, researchers) participation in “active dialogue with
current public debate,” the review team has seen no written evidence to support this claim, nor did it do
so within the context of the review. [Source: Vision statement].
The review team considers MAM’s vision is consistent with higher educational qualification in
relationship to subject knowledge and artistic practice through an approach honoring tradition and
innovation. The institutional mission and vision are clearly defined and the music performance
programmes are broad and diverse in their offer at both the Bachelor and Master levels, reflecting the
vision of musical diversity. Excellent support, transparent requirements and organisation create
conditions provide for a good study environment, one in which gender balance and the student voice
are carefully weighted.
The review team notes, however, that the musical diversity on offer in the different programmes does
not always translate into engagement and or collaboration between programmes or genres.
Programmes are not evidently transparent in written form, and students’ understanding of their study
programme is primarily related to the specificities of their main instrument environment. At times, the
connection between artistic research and artistic practice, while indicated on paper, was not readily
apparent to the review team.
The review team agrees with the SER’s observation that the strong international engagement
expressed in the Vision statement could be significantly strengthened by the development of a coherent
9

overall strategy.
MAM’s engagement within Swedish cultural life and collaborations with key cultural actors is strong, as
its collaborations with Malmö Opera, major professional orchestras and ensembles, the Vibe Festival,
the Southern Choral Centre, and the Swedish Church all attest. However, MAM’s presence in a wider
societal debate was less visible to the review team.
Key words and phrases in the MAM Vision statement include: open, musical and cultural diversity;
democratic principles; subject knowledge, artistic practice, craftsmanship and educational openness are
cornerstones of high educational quality; strong international engagement; and through active dialogue
with public debate, a key role in shaping the musical landscape of the future… Much of this ambition
can indeed be related to the programme under review, though as noted above, in many cases this is not
always visible or needs strengthening. While in many instances MAM appears to be compliant within
the Swedish context, the review team finds this to not always be the case within an international one.
The review team recommends MAM explore ways in which to enhance musical diversity through
increased collaboration across programmes and genres. It further recommends that MAM develop a
comprehensive international strategy, aiming to achieve enhanced quality in selected focus areas other
than recruitment. Lastly, the team encourages MAM to explore ways in which to ensure MAM’s active
voice in the broader societal debate.

The review team concludes that MAM programmes comply with Standard 1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Substantially compliant
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2. Educational processes
2.1 The curriculum and its methods of delivery
Standard 2.1 The goals of the programme are achieved through the content and structure of the
curriculum and its methods of delivery.
MAM operates within the Swedish standards for higher education as stipulated in agreements between
the national authorities and Swedish public universities. The Swedish system is a hierarchical one: the
university, the faculty, and the school/institution/academy. MAM, through its Board of Directors, runs the
programme within the limits of the Faculty budget. And operates using regulations emanating from all
three levels. In this regulatory and budgetary context, MAM enjoys considerable independence. Within
this broader framework, then, the Board of Directors holds overall responsibility for its operations. The
MAM Board of Directors is the highest decision-making body and holds overall responsibility for its
operations. Comprised of 12 members (eight instructors that include a prefect and assistant prefect; a
Doctoral student; two students; and a member from the technical/administrative staff), members are
elected within their respective categories. [Source: MAM Organisation, website].
Two Educational Committees play an essential role in establishing policy and determining course
content. The Educational Committee for Performance and Church Music Programmes and the
Educational Committee for Music Teachers are responsible for establishing policy and making decisions
relative to development and realization of course contents. Additionally, a large number of committees
play a role in academic planning and coordination. The committees also function in an advisory and
preparatory capacity for the educational committees and board. MAM committees focus on
employment, the library, research studies, research and development as well as specific subject areas:
woodwind instruments, brass instruments, percussion instruments, ensemble and choir conducting,
chamber music, baroque music, church music and organ, jazz, rock/pop, folk and world music, ear
training, music theory, history of music, media and studio, composition, general education and
eurythmic-drama-dance. All MAM instructors participate as committee members within their areas.
Normally, a student representative is appointed to the committee meetings. Select meetings or parts
thereof may be intended for collegiate discussions in which the student representative’s attendance
may not be necessary. [Source: Organisation MAM, web site].
National learning outcome requirements stipulate addressing three key areas: knowledge and
understanding, skills and abilities, and judgment and approach. The Board of the Faculty of Fine and
Performing Arts validates each programme syllabus. [Source: Programme Syllabus, (2) details of
approval]. In addition to the Critical Friend Reports and subsequent SER, the review team was provided
web-links relative to conditions for admission and programme syllabi (which include programme
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descriptions, learning outcomes, and course information – a list of courses by year and their credit
points, including precise degree titles).
Courses in the performing arts programme share similar structures: for the Bachelor programmes, these
include the main study and related courses, projects (orchestra projects for orchestra instruments, for
example), theoretical subjects (ear training, analysis, harmony and or counterpoint), history of music,
and the music profession. Research is included in the main study as the “creative research component”
of the degree project.
Across the programme, there is a difference between ways in which learning goals are established for
the year. Jazz, folk and world music courses propose a mentor for each student – separate from the
main teacher- who meets individual students four times a year, once at the beginning and end of each
semester, to assess progress and re-evaluate overall course plans. Students are consistently asked to
clarify goals [Source: M9]. The role of the programme director for jazz students is to provide them a
broader overall context. In the classical programme, teachers devise individual course plans for the year
with each student (repertoire lists), suggesting that distinct individual profiles make it impossible to
impose a single standard. This is particularly true for solo instruments, such as the piano [Source: M7,
M8].
Students are offered extensive opportunities to present their creative, musical and artistic work in public.
Those on the symphony instrument study programme, both at the Bachelor and Master levels, perform
six times a year in concert in a variety of venues both in Malmö and regionally and are also offered
internships within professional orchestras; composers and arrangers enjoy nine composition projects
organized annually with professional ensembles all over the country and involving fifteen to twenty
students [Source: D. Dediu, Critical Friend Report, p. 4].
The performance programme is one Dan Dediu qualifies as “radically student-centered” [Source: SER,
p. 8.]; Astrid Elbek speaks of the “profound informal impact [students have] on the direction of their
studies.” [Source: SER p. 7]. Student roles are well documented (cf. Policy and Regulations for Student
Influence at Lund University) and constitute one of three key areas the Swedish Higher Education
Authority wishes to highlight in internal and external evaluations between 2017 and 2022 [Source:
SER, p. 7].
Arrangements for students to receive academic, career and personal guidance appear to be primarily
informal. MAM’s open atmosphere makes it easy for students to speak to programme directors when
needed. Lund University offers career services and an alumni portal, however generally speaking this
appears to focus on other faculties [Source: Career Services (Lund University), web link from SER p.
12].
At the Master’s level, students have two options: the Master’s Programme in Music or the Master’s
Programme in Music, Diploma. The former option, which concerns the vast majority of students enrolled
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at the Master’s level, includes courses related to composition and or the instrument studied, as well as
relevant specialty courses (chamber music and orchestral projects for symphony orchestra musicians,
for example), a course dedicated to the music profession, and the final degree project, including a
performance or composition strand and its related research component.
At present, the Master’s Programme in Music, diploma involves 3 students – it is open to performers
and composers and addresses musicians “possessing an exceptionally high level of artistic and
professional ability.” These musicians will subsequently work as soloists, as members of an established
ensemble, or in freely formed groups. [Source: Programme syllabus, Master’s Programme in Music,
interpretation diploma]. Coursework is limited to instrumental classes (90 ECTS) and the degree project
(30 ECTS). For composers integrating the Master’s Programme in Music, composition diploma, “the
student must demonstrate major proficiency and skills as well as an ability to compose music at an
advanced artistic level.” Additionally, “the student must possess an extensive understanding and
knowledge of composition for instrumental ensembles of varying configurations.” [Source: Programme
syllabus, Master’s Programme in Music, composition diploma].
Broadly speaking, “the study programs are well documented and enjoy an appropriate balance between
formal prescription and individual freedom.” [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 6]. Likewise,
according to Astrid Elbek “written material (course syllabi and study programs) is consistent and well
organized. It is easy to get the overall picture of how the Bachelor Programs are built up and how the
course syllabi are related to the overall set-up.” [Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 4]. While
these curricula appear overall to be fairly standard, the review team notes that certain learning
objectives are addressed only in the third year of the Bachelor programme: such is the case notably for
research and the music profession.
Philippe Dinkel encourages MAM to integrate the AEC’s 2017 revised learning outcomes into all its
programmes so as to strengthen consistency of various syllabi [Source: P. Dinkel Critical Friend Report,
p. 9], and the SER indicates a willingness to reconsider the relationship to AEC learning outcomes in
the next revision of syllabi. [Source: SER, p. 6].
The SER indicates that the “concretization of the course learning outcomes take place in the course
planning, which is more or less individualized and negotiated with the student according to the course”
[Source: SER, p. 6]. This strong emphasis on individualized study plans suggests that there is little
indication within the programme(s) of an overarching standard being achieved. Further, the descriptor
for course content for courses in the first two years of the Bachelor programme is the same, suggesting
that standards are those made by individual teachers. Content descriptors being generic, it is difficult to
determine how learning outcomes have been achieved.
While meetings with teachers and student provided indications as to content, these do not appear to be
aligned across instruments and departments, and there are no indications as to progression [Source:
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M3, M4, M7, M8]. Philippe Dinkel and Ingeborg Radok Žádná suggest shifting the balance offered
between individual freedom and formal structure with a stronger formalization of procedures and more
specific criteria in student work plans. The SER indicates this will probably be taken into consideration
in a planned general revision, and suggests that after each general revision the system is both coherent
but abstract, but that over time it grows less coherent but more specific in its details.” [Source: SER
p.7].
There is currently no Master’s course in world music, and Astrid Elbek emphasizes the very small
number of students currently enrolled in the Master’s course in jazz. She suggests consideration be
given to a Master’s course combining world music and jazz and integrating the societal role of the
musician, often termed “citizen artist.” This could prove internationally attractive and could even result in
the creation of a joint study programme. The advantages are several: it would bring together two
relatively small courses, would doubtless have an impact on the entire student body, and could be
highly beneficial for future employment of students, particularly in a region as culturally diverse. [Source:
A. Elbek, Critical Friend Report, pages 6-7].
The review team notes that while themes and overarching topics are indicated in the programme syllabi,
it is difficult to gage precise content of courses. The Bachelor programme appears to offer little
consistency in expectations through the three years due to a highly individualized orientation.
Programme syllabi do not indicate assessment strategies or learning and teaching strategies. [Source:
Programme Syllabus, Bachelor’s Programme in Music, Symphony Orchestra Instrument and
Programme Syllabus, Master’s Programme in Music, Vocal Studies, Programme Syllabus, Master’s
Programme in Music, Interpretation Diploma].
Determination of student’s individualized curriculum pathways varies between disciplines: jazz and
world music have four meetings a year, linked to assessments. In the classical disciplines, site-visit
meetings indicate such discussions take place once a year only [Source: M7, M8]. This highly
individualized approach, while it takes into consideration different student profiles, makes it difficult to
know the content of the curriculum in the main subjects. However, the review team notes that while it
cannot substantiate compliance at the programme level, there may indeed be compliance in practice.
Enlarged scope and possible interdepartmental collaborations are mentioned by Philippe Dinkel, who
suggests adding lute or early keyboards to the Early Music department, allowing it to serve as a
specialized resource center for MAM. Further, he believes the Department’s role could be further
enhanced through systematically offering an introduction to historical performance practice for all
Bachelor students. Lastly, he encourages MAM to consider links between improvised and oral traditions
in early music with those prevalent in jazz and world music. [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p.
5 and p. 8].
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Astrid Elbek cites outreach in the form of school concerts [world music], but is concerned that students
not recognize the value of such work and its impact on their artistry [Source: A. Elbek, Critical Friend
Report, p. 6]. The Vibe Festival offers jazz students many concerts, in collaboration with pre-college
schools in the area. The Master in Vocal and Drama Studies offers opportunities for students to
integrate productions at the Malmö Opera, an opportunity termed by Philippe Dinkel as “outstanding.”
[Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 7]. Finally, strong ties with the Swedish church and the
Southern Choral Centre and Lund Choral Festival offer extensive opportunities for students on the
church music course.
The review team notes that chamber music for classical instrumentalists appears to suffer from lack of
coordination and vision. The Spring Festival appears to constitute the unique annual opportunity for
students to perform in chamber ensembles. [Source: M9]. Other than that, occasional chamber music
projects appear to depend largely on individual teachers’ initiatives [Source: M4, M7, M8].
The review team did not find indications of a systematic approach as to how research and artistic
development informs curriculum development and teaching or student assignments or activities.
Nevertheless, the review team did find indications of some projects designed to enhance curriculum
development being carried out within the framework of the continuous professional development
programme for teaching staff [Source: M 4, M 5, M 7].
Overall, the review team notes a fairly standard curriculum, though some goals, such as research,
knowledge of the music profession and entrepreneurial skills, are only addressed late in the Bachelor
programme. With a strong emphasis on individualized study plans, the programme can rightly say it is
student-centered, based on very close and ongoing dialogue between the student and main instrument
teacher, and students identify this as one of MAM’s strong points. That said, given this highly individual
approach, there appears to be little indication within programmes concerning an overarching standard
being achieved, as individual teachers set standards. The review team found little indications of content,
as content descriptors are generic, and thus it is difficult to verify how learning outcomes are being
achieved. There have been indications as to content, however these do not appear to be aligned, there
being no indication of progression. Programmes and programme descriptions indicate the individualized
nature of the course, but do not include information concerning assessments or teaching and learning
strategies.
The review team recommends development of clear course descriptions, minimum levels of delivery
within an individualized approach, as well as precise accounting of assessment, learning and teaching
strategies. Finally, the review team recommends a clear and coherent strategy be developed for
chamber music.

The review team concludes that MAM programmes comply with Standard 2.1 as follows:
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Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Partially compliant

2.2 International perspectives
Standard 2.2 The programme offers a range of opportunities for students to gain an international
perspective
Internationalisation is one of the six key areas addressed in MAM’s Strategic Plan: this includes defining
a strategy within the next five years to broaden recruitment of international students. In addition, the
Strategic Plan seeks to ensure that internationalization is supported by the whole organisation,
developing English language skills, facilitating exchanges, participation in international conferences,
publication of lectures and concerts in English on line through live streaming, a YouTube channel, and
Ted Talks. The Action Plan also suggests sharing examples of best practice regarding
internationalization on a national level [Source: Action Plan 2017-2021, pp. 17-18].
MAM participates actively in Scandinavian, European and international networks and associations
(Erasmus+, Nordplus, AEC, ISME, EAMS, ANMA, to name but a few), and this international dimension
is further enhanced by a considerable number of international conductors and professors participating in
master-classes and concerts [Source: Visiting performers/lecturers and concert calendar, MAM web
site]. Teaching staff is of a high international standard, as demonstrated in biographies available on the
website and interviews, and many perform and or have studied abroad [Source: M7]. Students
participate on exchanges within both the Nordplus and Erasmus+ frameworks.
The existence of a Master’s programme in English and the soon to be created Bachelor programme in
English are clearly important initiatives – all the more so as a demographic dip in the Swedish
population has led to a decline in student numbers. Lund University provides incoming international
students with practical information on registration, social activities, official administrative matters, life in
Sweden and a comprehensive student guide. [Source: Lund University new students, website]. MAM,
under the aegis of Lund University, delivers a diploma supplement in English.
MAM management indicated to the review team that good international networks exist in the choral and
research fields, as do global connections in performance and pedagogy. External funding provides
support for ongoing exchanges with Vietnam and Brazil. [Source: M1].
Overall, however, the review team notes the international engagement and strategy of the Academy
does not appear to be systematic. Lack of precise statistical data, for example, makes it impossible to
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distinguish countries of origin for international students, 26% of whom are non-Swedish in Bachelor
programmes and 37% non-Swedish in Master programmes. Meetings with staff and students suggest
international students appear to be largely limited to Scandinavia, and where students from other
European countries are present, this is largely due to master-classes offered by specific teachers in
other countries [Source: M3, M8]. Certain courses, as for example the jazz and world music course
appear to be virtually exclusively Swedish [Source: M8]. Amongst critical friends, Astrid Elbek pinpoints
the need to focus on raising the number of international students [Source: A. Elbek, Critical Friend
Report, p. 7] and Philippe Dinkel makes the case for a convincing regional and international (European
and extra-European) strategy, integrating benchmarking of local and regional competition so as to
target priority fields, areas of potential development, and development of strategic partnerships.
[Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 8].
MAM considers internationalization to be one of the six pillars of its strategic plan. It participates actively
in regional and European networks and associations, can boast a high international standard among
professors and invited professors, supports incoming international students with extensive Englishlanguage services through Lund University, offers an English-language Diploma Supplement, an
English-language Master’s degree and soon will do so at the Bachelor level. The review team notes,
however, that non-Swedish students are primarily from Scandinavia, and more importantly, that MAM
lacks a comprehensive regional and international strategy, one that integrates regional and local
benchmarking so as to better target priority areas and address both development and partnerships
strategically. Lack of precise statistical data concerning incoming international students makes it difficult
to analyze precisely how to improve this situation.
The review team encourages MAM to develop a more strategic approach to defining its place locally,
regionally, in Europe and beyond, thus strengthening programme priorities and partnerships, and
inevitably having a positive impact on increasing international student matriculation.

The review team finds MAM complies with the standard 2.2 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

substantially compliant

Master Music Performance in Music

substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

substantially compliant
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2.3 Assessment
Standard 2.3. Assessment methods are clearly defined and demonstrate achievement of
learning outcomes
According to the document furnished the review team during the site visit, assessments are made
through continuous assessment and or final examinations. These examinations take the form of
concerts, auditions, tests, and interrogations or essays, depending on the course. Course grades relate
to the fulfillment of the course’s learning outcomes: fail, pass or pass with honors. This grading is
achieved through qualitative weighting of fulfillment of individual learning outcomes. The teacher is the
examiner, although in some instrumental and all vocal study courses, examinations are the
responsibility of a jury, largely composed of MAM teachers, often including a non-voting student, and
very occasionally, an external representative. [Source: Assessment, provided during site-visit].
The review team notes, however, that neither programme descriptions nor course descriptions contain
assessment strategies, criteria, or relative weighting. Additionally, assessments are often provided
orally [Source: M3, M8]. When assessments take an exclusively oral form, it is hard if not impossible to
gage the student’s progress. The review team queried the participation of student’s teachers in
assessment in cases where the instrumental teacher acts as sole examiner and the direct impact this
might have on general reliability of results. Further, the basis on which a determination is made as to
whether a student passes or not (and if so, with distinction) was not clear to the review team.
However, there are courses where the system of assessment appears to be clear. In composition and
arranging, Dan Dediu indicates appropriate, clear and realistic assessment methods that “demonstrate
a thorough preoccupation of the teaching staff to adequately adapt the learning outcomes to the
content.” Here, written assessments are generally the rule, with “practical assessments” for piano,
conducting, electroacoustic music and the music profession. [Source: D. Dediu, Critical Friend Report,
p. 7].
Similarly, the jazz and world music courses provide each student four meetings a year with their
mentors at the beginning and end of each semester, and these meetings constitute a form of
assessment in that they are connected to examinations. [Source: M7].
The review team recommends aligning assessments across different specialisations, providing clear
definitions of assessment criteria and their relationship to learning outcomes. Further, as an important
tool for enhancing the quality of assessment, the review team recommends exploring the inclusion of
external examiners on examination juries.
MAM’s grading system uses one of two options: a simple pass/fail, or a three-tiered option of pass with
honors, pass or fail. While the review team understands that this is the system generally in use in
Sweden, it recommends consideration be given to a grading system compatible with ECTS grades.
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The assessment document furnished to the review team at the conclusion of the site visit provides a
general outline of forms assessment can take in the programme, but does not indicate specific criteria
or ways in which assessment takes into account the accomplishment of learning outcomes.
Assessments do not appear to be aligned across different specialisations, in particular in the classical
and symphony orchestra instrument courses, and the participation of the student’s own professor as
sole assessor could unintentionally impact the objective nature of an assessment if done without
moderation. Further, meetings during the site visit suggested that often these assessments were
provided orally only, and in these instances, it was difficult to trace an overall progression for the
student, given that few or no written records exist. [Source: M3, M7, M8].
In general, the review team was unable to find evidence of a systematic approach to assessment in
terms of relevance, validity and reliability.
The review team recommends a clear definition of criteria and relative weighting of these used in
assessment as they pertain to learning outcomes. These criteria in turn need to be visible on
programme syllabi. The review team recommends that assessments be systematically provided in
written form, and inasmuch as possible, that MAM avoid having sole evaluators in instrumental
assessments. Inclusion of external examiners from other courses or disciplines at MAM could enhance
interdisciplinary communication and collaboration; it might also be possible to consider recruiting
regional, national or European (via funding from Erasmus +) external examiners. Finally, the review
teams recommend considering implementation of a grading system compatible with the ECTS grading
system.

The review team finds MAM complies with the standard 2.3 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

partially compliant

Master Music Performance in Music

partially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

partially compliant
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3. Student profiles
3.1 Admission/Entrance qualifications:
Standard 3.1 There are clear criteria for student admission, based on an assessment of their
artistic/academic suitability for the programme.
All candidates to MAM, be they Swedish or not, must follow the digital protocol for admissions used by
all Swedish universities – this allows candidates to choose the programmes to which they wish to apply,
pay their application fee, and ultimately receive confirmation of their admission.
More specifically, the MAM music performance programme provides detailed instructions for candidates
on the MAM website, including useful YouTube instructions with procedures in English for international
candidates. Repertoire lists and indications as to obligatory and free-choice works to be performed at
the entrance examination are also provided. For composition and arranging students, most candidates
have already attended pre-college summer courses offered by MAM and Musik I Syd, which include
music theory, ear training, music history, thus accounting for the high level of candidates at admission.
[Source: D. Dediu, Critical Friend Report, p. 7]. According to Astrid Elbek, the Swedish Folk High School
system also plays a role in preparing future jazz candidates, and she notes that only seven out of 150
applicants are admitted annually. [Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 4],
The “Instruction for entrance examination juries in main subject area” provided to the review team
indicates a clear and obligatory protocol, with written assessments for each candidate that are
subsequently used by Program and Educational Committees to make final admission decisions. Juries
systematically include students, and Ingeborg Žádná indicates careful attention given to gender balance
when admitting students [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 8]. Candidates may request
information as to the assessment made by admission juries following admission decisions.
Nevertheless, the review team found no evidence of evaluations regarding relevance, validity or
reliability of admission requirements and procedures, and assessment criteria used by admission juries
were not clear. Further, lack of information relative to course structure and content makes it difficult to
demonstrate the actual programme content to potential students.
While the application procedure for candidates to MAM is clear and supported by digital tutorials, the
review team did not find evidence of criteria used to determine selection by admission juries: this
absence of visible assessment criteria and lack of information regarding programme content can pose
difficulties to potential candidates.
The review team recommends clarification of assessment criteria for admission and communication of
this and programme content to jury members and future candidates. The review team further
recommends ongoing internal evaluation of admission requirements and procedures.
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The review team finds MAM complies with the standard 3.1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Partially compliant

3.2 Student progression, achievement and employability:
Standard 3.2 The programme has mechanisms to formally monitor and review the progression,
achievement and subsequent employability of its students.
MAM provides mechanisms to formally monitor student’s achievements within the programme, though
these vary between courses. The progression and achievement of students is based on the individual
study plan, which can vary significantly from one student to another within a particular course. The jazz
course mentoring system, with its four assessments a year – one each at the start and completion of
each semester – is doubtless the most comprehensive [Source: M9], in other courses these
assessments take place once or twice a year, often with the principal study teacher acting as evaluator.
93% of students must fulfill their course load each year to ensure funding to MAM by Lund University: it
would appear this is indeed achieved. If students fail examinations but have worked well during the
semester, they are offered the opportunity to take the examination again.2 [Source: M9].

In response to the first draft report, MAM has provided additional information relative to opportunities
for students to re-pass an examination. As such, the information provided in the review is not complete,
however because this additional information was provided after the site visit, it cannot be officially
included in the report. As such, it is to be noted that re-passing an examination is not linked to having
“worked well during the semester.” More precisely, the Lund University List of Rights indicates (5.1)
three options for every course/module with identical course content:
2

-

Ordinary examination
Re-sit shortly after the ordinary examination
One further opportunity for examination for courses completed during the previous
academic year.
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Averaging out figures provided between 2013-2017, 77% of students at the Bachelor level and 50% at
the Master level completed their studies. Looking at these figures over a longer period, the figures
would probably be closer to 75% and 55% respectively, according to Hans Hellsten. The funding
system uses the ratio between registered study results, calculated as equivalences of study results for
one student/ per number of registered students, calculated as full-time student equivalencies. For 2017,
these figures stood at 99% and 88% respectively [Source: H. Hellsten, e-mail on “Graduation Statistics,”
furnished October 1]. The review team’s meeting with programme directors suggested that many
Master level students are not interested in the diploma. In this case, they often choose to abandon the
non-concert part of their final project, though they are offered the opportunity to complete it at a later
date. Programme directors suggest that in the long run, most students do indeed complete their
graduation requirements [Source:

M9]. Lund University provides an English language diploma

supplement to all students. [Source: Diploma supplement].
The review team was unable to gage the relationship between a student’s progression and her level.
Assessment by principal study teachers suggests too high a responsibility is placed on individual
teachers in determining level. The review team believes the current system does not provide reliable
monitoring of progressive achievement across studies.
Information concerning student employability appears to be more anecdotal than systematic, and often
depends on the professional networks of individual teachers and members of staff. Lund University
offers a bureau of statistics capable of organizing surveys, however these special surveys take place
“more or less regularly” [Source: SER, p. 12]. Philippe Dinkel suggests MAM could gain in reputation
and legitimacy through a more systematic approach to surveying alumni in different programmes, and
by involving alumni in different MAM activities and long-term strategy. [Source: P. Dinkel, Critical Friend
Report, p. 8]. MAM recognizes that alumni have not been integrated into the Strategic Plan [Source:
SER, p. 12].
Southern Sweden and nearby Denmark offer a vibrant cultural life and extensive employment
opportunities for graduates of the performance programme. Musik I Syd, the regional concert bureau
for Southern Sweden, organizes 3000 concerts a year in which numerous students and alumni perform.
The substantial population increase projected for Malmö over the next 10 years (+ 100,000 for a current
population of 300, 000, according to management, accompanied by significant urban development) and
the new purpose-built major scientific research center at Lund University, involving some 10,000
workers and eleven European countries [Source: M6], suggest that cultural life and performance
opportunities will grow substantially over time.
A number of non-Swedish students indicated to the review team they plan to stay in the region following
graduation. Professional internships at the Malmö Opera, within numerous professional orchestras, the
extensive professional opportunities given composers, and a strong jazz life in Sweden and nearby
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Copenhagen often lead to ongoing employment [Source: M3, M8]. Astrid Elbek indicates many students
on the jazz course plan on living in Copenhagen as performers following graduation [Source: A. Elbek,
Critical Friend Report, p. 4]. It would appear that the extensive internship programme offered MAM
students with professional organisations combined with a very favorable regional employment situation
may explain students’ comfort level concerning their transition into the profession, lessening their need
to take risks or develop an entrepreneurial mind-set [Source: M8].
Two alumni met by the review team [Source: M6], a percussionist from the symphony orchestra
instrument course and a pianist from the jazz course, offered vibrant examples of entrepreneurial
musicians successfully forging their own paths, inventing new concert forms, and working
internationally.
While MAM does formally monitor student progression, the review team is concerned that overall
progression is substantially linked to individual study plans for which individual teachers are solely
responsible. This in turn makes it difficult to monitor progressive achievement across studies.
The review team notes that there is no clearly identified system for tracking alumni, though incidental
information exists, thanks to professional networks in which teachers and staff are active. Additionally,
MAM does not take sufficient advantage of alumni within the framework of its own activities or in the
development of strategy.
The review team recommends the development of clearly identified mechanisms to monitor
achievement throughout students’ studies; further, it encourages MAM to take advantage of the Lund
University statistics office to regularly run surveys to monitor alumni activities. Lastly, the review team
encourages MAM to integrate alumni further into its ongoing activities and long-term strategic planning.

The review team finds MAM complies with the standard 3.2 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Partially compliant
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4. Teaching Staff
4.1 Staff qualifications and professional activity
Standard 4.1 Members of the teaching staff are qualified for their role and are active as
artists/pedagogues/researchers.
The four Critical Friend Reports are unanimous in praising the high quality of MAM teaching staff: Dan
Dediu calls it “outstanding” [Source: D. Dediu, Critical Friend Report, p.9], noting internationally
renowned composers; Philippe Dinkel indicates a “variety of renowned and experienced artists and
pedagogues, some of them also active in artistic research and most of them active on an international
level” [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 6]. Ingeborg Zádná speaks of a “very good teaching
pool, with the quality and qualifications of the teaching staff being exceptional” [Source: I. Žádná,
Critical Friend Report, p. 7], and Astrid Elbek mentions the remarkable dedication of teaching staff and
course directors [Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 5].
Information provided relative to recruitment and appraisal procedures at Lund University is clear and
well defined. [Source: Lund University Appointment Rules, SER, p. 13]. Swedish higher education
institutions require formal course work on teaching and learning for academic employment. The
minimum requirement involves five weeks (two courses) provided by Lund University’s division for
educational development (AHU). This training appears to be general in nature; the review team
observed that there did not seem to be time or mechanisms in place to support discipline-specific
continuing professional development for teaching staff. The proportion of individual, group and masterclass instruction appeared unclear to critical friend Ingeborg Žádná, though she suggests this doubtless
depends on individual teachers’ approaches [Source, I. Žádná, Critical Friend Report, p. 7].
Teaching staff is engaged in numerous committees and in organisation of events, although it was not
clear to the review team whether non-permanent staff was included on these committees.
Astrid Elbek suggests that sustainability of jazz and world music programmes is rendered more fragile
due to the many artistic, educational, organizational and practical responsibilities falling on too few
shoulders. [Source: A. Elbek, Critical Friend Report, p. 5].
Above and beyond large responsibilities falling at times on few people, it appears difficult for teachers to
engage with each other or share best practice: during a site-visit meeting with teachers [Source: M7],
one pedagogue indicated there was little time and opportunity to share questions among teachers, in
part because no framework exists to do so. In the same meeting, yet another indicated that some
courses are too small to facilitate large-scale discussions. Teachers met by the review team also
suggested that the structure of employment (permanent versus hourly pay) makes it difficult to create
spaces for conversation. [Source: M7]. This is reinforced by the remark made by a programme director
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indicating lack of communication between teachers. [Source: M9]. Students encountered during the
site-visit see communication between teachers [Source: M8] as a key factor for improving MAM overall.
Students are invited to provide feedback in several ways: an annual and anonymous survey of the
overall programme is gathered digitally and archived so as to provide comparisons over time. For
individual course evaluations, the review team was provided with a simple template for a summative
course appraisal, indicating this can take place as a conversation, group discussion or in written form. It
appears however that this is not done systematically, and that in many instances such evaluations are
oral.
Teachers are invited to share student feedback with programme management through a course
evaluation template: the questions are limited to an accounting of teaching and activities, an
assessment as to whether students believe they met their goals, student views, the teacher’s views,
and possible suggested changes. It was not clear to the review team if these evaluations were
systematically conducted.
Ingeborg Žádná suggests that if the MAM’s heavy reliance on yearlong contracts may provide
substantial institutional flexibility, it can prove less advantageous for long-term strategic planning.
Teachers on short-term contracts might not “have a strong bond with the school and…not take part in
its development and conceptual work as much” [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 7]. Philippe
Dinkel raises the question of the balance between full and part time staff and suggests that a broader
human resources strategy be developed by MAM, addressing not only the question of types of contracts
but gender and age balance as well [Source: P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 8].
Teachers at MAM are clearly dedicated, well qualified and of a high international standard. Processes
for recruitment and appraisal at Lund University are clear and well defined. Nevertheless, site-visit
meetings with teachers, programme directors and students and comments by critical friends point to a
need both to provide time and an appropriate framework in which to facilitate communication amongst
teachers and sharing of best practice. Likewise, the review team did not see evidence of there being
time or mechanisms in place to support continuing professional development amongst staff.
The review team, supported by critical friend Philippe Dinkel, encourages MAM to develop a long-range
human resources strategy, integrating questions of long-term and short-term contracts, age and gender
balance.
The review team recommends that MAM explore ways in which to provide forums for ongoing
discussion amongst teachers, across disciplines. It further encourages MAM to envisage a framework in
which to develop and support continuing professional development for teaching staff.
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The review team finds MAM complies with the standard 4.1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Substantially compliant

4.2 Size and composition of the teaching staff body
Standard 4.2 There are sufficiently qualified teaching staff to effectively deliver the programmes.
MAM’s website, cited in the SER, indicates a total of 15 professors, 30 senior lecturers and 33 lecturers,
as well as 120 teachers employed on an hourly basis: these figures include both the performance and
teacher training programmes. The music performance programme is composed of 45 professors,
lecturers and adjuncts (23 FTE) and 50 teachers employed on an hourly basis (8 FTE). [Source: H.
Hellsten, site-visit].
MAM’s relatively strong reliance on short-term contracts provides significant flexibility in hiring and in
responding to demographic changes within the programme. It can however prove detrimental to longterm development and participation of teachers on short-term contracts in teaching and learning
strategies. Attention to gender balance is clearly a factor in recruitment.
The four Critical Friend Reports indicate a teaching staff that is qualified as currently specified for the
delivery of particular courses. Nevertheless, the review team could not find evidence of a staffing
strategy, continuing professional development or research strategies that would effectively fuel the
development of the programme, in line with MAM’s strategic direction.
Both the site-visit and reports by critical friends indicate a fully qualified teaching staff at MAM. A large
proportion of teachers are on short-term contracts: this provides necessary flexibility to address
fluctuations in student numbers on different courses, and to initiate new courses as necessary, though
these same teachers on short-term contracts will not be as engaged in long-term strategy.
The review team feels that a comprehensive staffing strategy, one that integrates continuing
professional development or research strategies, would provide support in driving the programme
forward. The review team encourages MAM to explore how best to provide both time and a sufficient
framework for teachers to participate in ongoing professional development and research strategies.

The review team finds MAM complies with the standard 4.2 as follows:
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Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant
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5. Facilities, resources and support
5.1 Facilities
Standard 5.1 The institution has appropriate resources to support student learning and delivery
of the programme.
Critical friends indicate MAM enjoys excellent facilities. According to Astrid Elbek, students benefit from
well-equipped studios, concert halls and numerous rooms for study purposes [Source: A. Elbek, Critical
Friend Report, p.5]. Philippe Dinkel indicates a “generally sound infrastructure”, in terms of concert hall,
studios (of which the organ room), recording facilities and practice rooms. [Source: P. Dinkel, Critical
Friend Report, p. 6]. Dan Dediu speaks of an “ideal teaching/learning environment for composition
students” and the ongoing acquisition of instruments, electronic music technology [Source: D. Dediu,
Critical Friend Report, p. 10]. Lastly, Ingeborg Žádná indicates certain instrument groups dispose of
exceptional instruments, allowing students to learn a range of instruments related to their main
instrument, thereby enhancing future employment opportunities. [Source: I. Žádná, Critical Friend
Report, p. 7]. Additional funding is available to purchase pianos. I. Žádná also indicates that students
find the booking system for rooms satisfactory, with availability from morning to night.
The review team visited the “impressive and well organised library,” part of the comprehensive Lund
Library system [Source: SER, citing D. Dediu, p. 15]. Since September of this year, the library
inaugurated a system allowing students to use their digital ID cards to enter and take out scores, books
and recordings, even when the library is closed. Inter-library loan service is also available. MAM
research papers and student recordings are also available.
MAM’s cohabitation with a nursery school on the ground floor has required extensive and expensive
modification of the premises, resulting in a redistribution of instruments around the building. MAM’s
location in a neighborhood that poses safety problems for concertgoers means the school struggles with
low attendance at concerts. [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 8].
The creation of a multi-purpose building designed to bring together the three component schools of the
Faculty of Fine and Performing Arts in a more central city location within the next six to seven years is
an exciting prospect, one which Philippe Dinkel suggests will attract new audiences for public
performances and devise new connections, cross-arts academic and research projects. [Source: P.
Dinkel, Critical Friend Report, p. 6].
Philippe Dinkel suggests the development of a digital strategy so as to make more effective use of new
technologies (multimedia, virtual classes, e-and distant learning, electronic music and the like). This
strategy should be integrated into the future of MAM’s institutional and academic culture. [Source: P.
Dinkel, Critical Friend Report, p. 8]. The review team supports Mr. Dinkel’s recommendation, noting a
similar concern for digital resources and learning environments.
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MAM’s facilities are excellent, and the infrastructure is sound, as confirmed by students and teachers
[Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 8], although the shared space with a nursery school on the
ground floor has proved problematic, necessitating major changes in distribution of instruments. The
multimedia library is of excellent quality and now offers an electronic loan system, allowing students to
use the library outside opening hours. The projected move to a multi-purpose building housing all
academies in the Faculty of Fine and Performing Arts and more centrally located is an exciting one and
will doubtless provide enhanced resources for students and teachers.
The review team does, however, express its concern for digital and learning environments, and concurs
with critical friend P. Dinkel in the recommendation that MAM develop a comprehensive digital strategy.

The review team finds MAM complies with the standard 5.1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant

5.2 Financial resources
Standard 5.2 The institution’s financial resources enable successful delivery of the programme.
MAM is a state-funded institution, and funding is determined through a complex model integrating
specificities of educational programme design and the number of students enrolled and graduated. As
funds are distributed to universities, then faculties and programmes, portions are withheld at each step
to compensate for shared administrative costs. Within the confines of allotted funding, MAM does have
freedom as to distribution. Inflation compensation is built into the system, though the SER explains how
in 2018 redistribution factored in at the Faculty level will only result in a 0,1% funding increase (in fact 2,1% once salary raise of 2,2% are included). [Source: SER, p. 15]. Although the university generously
funds research activities and I. Žádná indicates specific additional funding available for instrument
purchase [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 7], MAM’s general operating budget is essentially
level-funded, and does not allow for an increase in permanent contracts for teachers or increased
contact hours. [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 8]. While ongoing funding is in no way
jeopardized, this funding scheme does suggest a delicate balancing act for MAM budgets in years to
come [Source: SER, p. 15].

29

State funding of higher education in Sweden ensures stable, ongoing support for MAM. While some
additional resources exist for research activities or instrument purchase, for example, MAM’s operating
budget is not increasing sufficiently to allow for an increase in the number of teachers on permanent
contract or for adding contract hours. The situation, while generally stable, does however suggest that
MAM’s “budgetary navigation will be complicated for some years to come” [Source: SER, p. 15].

The review team finds MAM complies with the standard 5.2 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant

5.3 Support staff:
Standard 5.3 The programme has sufficient qualified support staff.
The fact that MAM belongs to a large, well-funded university constitutes a real asset for support staff
and support services. “Language, translation and printing services, reception of foreign students, health
care, sports facilities, and libraries with large stocks of physical books as well as electronic access to
worldwide resources are all provided by the University” [Source: SER, p. 16]. Students with disabilities
can work with a teaching consultant, and a physiotherapist, psychologist and doctor are all available
through the university; a financial aid system exists for disadvantaged students [Source: I. Žádná,
Critical Friend Report, p. 8].
Overall, the number of support staff appears to be strong, and clearly the link to the university allows
MAM to offer a broad range of services to its students and teachers. Lund University offers continuing
professional development to all members of its staff, {Source: Professional development and career
options, Lund University website], however it was not clear from Critical Friend Reports or the site-visit
whether support staff at MAM avail themselves of these opportunities.
MAM’s performance programme benefits from qualified and extensive support staff, in large part thanks
to Lund University. This support ranges from health care and services to students with disabilities to
financial support for disadvantaged students, from language and translation services to library and
multimedia services provided locally and worldwide via electronic access. Additionally, Lund University
offers ongoing professional and career development to all staff.
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The review team finds MAM complies with the standard 5.3 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant
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6. Communication, organisation and decision-making
6.1 Internal communication process
Standard 6.1. Effective mechanisms are in place for internal communication within the
programme.
The review team notes the existence of effective mechanisms for internal communication within the
programme, although this subject was minimally treated in Critical Friend Reports. Digital noticeboards
are readily in evidence at MAM, and a monthly newsletter is distributed [this was in Swedish, so it’s hard
to know exactly what it covered]. General guidelines for communication are also formulated by Lund
University on their website [Source: SER, p. 18].
Senior management indicated to the review team that results of the critical friend process and
subsequent programme review would be shared publicly with students and teachers in April 2019.
[Source: M1].
An open and friendly atmosphere fosters proximity and facilitates fluent informal sharing of information
across the institution. While there is evidence of teacher meetings taking place, there is not always
evidence of what was discussed or decisions taken. It was not clear to the review team whether
teachers met in between projects. This may be due to an organizational culture that is more oral than
written. As a whole, MAM exhibits a strong culture of consensus.
Students indicated that in some instances communication came very late, as appears to be the case for
orchestra session rehearsal schedules [Source: M3, M8].
Effective mechanisms exist for internal communication, and MAM benefits from a horizontal
organisational structure in which informal communication is fluid. The review team found few written
examples of decisions being taken within teacher meetings, and notes that while MAM’s action plan is
ambitious, its goals do not appear to filter down, making it difficult for teachers to take ownership for
these. The review team noted that in some instances communication was very last minute.
The review team encourages the systematization of written reports of teacher meetings, and it urges
MAM to consistently connect programme development with the 2017-2021 Action Plan so as to
guarantee greater ownership by teachers. The review team encourages MAM to systematically
communicate information to students in a timely manner.
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The review team finds MAM complies with the standard 6.1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Substantially compliant

6.2 Organisational structure and decision-making processes
Standard 6.2 The programme is supported by an appropriate organizational structure and
decision-making processes.
The MAM website clearly details organizational structure. The Board of Directors, as the highest
decision-making body, has overall responsibility for its operations and is supported by two educational
committees, one of which is for performance and church music programmes, the other for teacher
training. Each Educational committee establishes policy and plays a role in determining course content,
realization and development. Additional information concerning organizational management at Lund
University, available on the University website, indicates that the University Vice-Chancellor supervises
the Faculty of Fine and Performing Arts, and the Faculty’s organizational structure is available on the
Faculty website. [Source: SER, p. 18].
Two Registrar’s offices oversee pedagogical supervision, leadership, planning, development and review
of courses. Two deputy directors have responsibility for operations and running of the programme. MAM
has a large number of committees that work with academic planning and coordination. The committees
also function in an advisory and preparatory capacity for the educational committees and board. These
committees focus on employment, the library, research studies, research and development as well as
specific subject areas: woodwind instruments, brass instruments, percussion instruments, ensemble
and choir conducting, chamber music, baroque music, church music and organ, jazz, rock/pop, folk and
world music, ear training, music theory, history of music, media and studio, composition, general
education and eurythmic-drama-dance. All MAM instructors participate as committee members within
their areas. Normally, a student representative is appointed to the committee meetings.
While minutes of individual committees were not relayed to the review team, the agendas and minutes
of the Educational committees are posted on the MAM website [Source: SER, p. 18].
MAM can be rightfully proud of its student-centered approach, which provides students a voice on
various study bodies, committees and even examination juries.
The review team noted that there does not seem to be a clearly defined organizational structure to
support chamber music. As noted above, the Spring Festival appears to constitute the unique annual
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opportunity for students to perform in chamber ensembles [Source: M9]; other chamber music events
appear to be linked to individual teachers’ initiatives [Source: M4, M7, M8].
Organisational structure and decision-making processes are clearly defined and students and teachers
are well represented. While minutes for the educational committees are posted on the MAM website,
the review team noted that in some instances meetings with teachers did not appear to result in written
reports and recommends these be systematized. The review team notes that the chamber music
programme does not appear to be supported with an identified organizational structure and
recommends that creating one be a priority

The review team finds MAM complies with the standard 6.2 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Substantially compliant
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7. Internal Quality Culture
Standard 7. The programme has in place effective quality assurance and enhancement
procedures.
At Lund University, quality assurance falls under the purview of the University Chancellor's Office
(UKÄ). This can involve direct evaluations of selected programmes or themes but is done primarily by
systematically evaluating the University’s own quality assurance programmes and the way they function
[Source: The Policy and assignments regarding quality assurance and quality development of education
at Lund University, SER, p. 21]. Individual faculties are responsible for managing their quality
assurance, and this includes programme or institutional evaluations through peer review, internal
routines for quality assurance, and ongoing quality dialogue between faculties and university
management. The Faculty of Fine and Performing Arts has a quality assurance coordinator responsible
for the three institutions within the faculty. Lund University's core resource for quality assurance, the
Quality and Evaluations Office, as well as the Division for Higher Educational Development, both
support the faculty's quality assurance.
The calendar for reviews for the Faculty of Fine and Performing Arts for the period 2017-2020 is as
follows:
2017

Malmö Academy of Music research Programme in Music Education

2017-18

Malmö Academy of Music Performance Programmes 1st and 2nd cycle

2018

Malmö Academy of Music Artistic Research Programme in Music (Performance
Programme 3rd cycle)

2018-19

Malmö Theatre Academy (all cycles)

2018-19

Malmö Academy of Music Music teacher’s Training Programme

2019-20

Malmö Art Academy (all cycles)

“Internal procedures” involve strategic plans, action plans, programmes and course syllabi. Qualitybased processes include student admission and follow-up of study results, recruitment and competence
development for teachers. Resources including the library, study support or IT are evaluated within
learning support resources. The processes involving continuously following up on the way programmes
function and their results constitute an essential component of quality assurance.
Over the period 2017-2022, UKÄ has designated student influence, the employment market and gender
equality as themes to be fully integrated among all points noted above. Lastly, the Faculty of Fine and
Performing Arts engages in dialogue with university management each year, both on topics already
mentioned but also relative to specific themes.
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Lund University’s quality assurance system is a comprehensive one. Nevertheless, the review teams
notes that quality procedures within MAM appear fragmented and do not appear to constitute a
complete internal quality cycle. In particular, there does not appear to be a systematic quality
enhancement approach to the one-on-one studio environment, though informal interactions exist
[Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 9, M8].
Students are invited to provide overall programme evaluations anonymously at the university level via email, however evaluations of individual courses by students do not take place consistently, appear to be
the responsibility of teachers, and are often only oral in nature. [Source: I. Zádná, Critical Friend Report,
p. 9, M8]. When evaluations take place orally, it is not clear that these are subsequently shared.
Students evaluate orchestra projects systematically, but a site-visit meeting with students suggested not
all courses have evaluations [Source: M8]. While students can give input on orchestra projects, the
review team notes the lack of response to the question posed by the 2016 External Evaluation
conducted of the symphony orchestra instruments programme (Source: SER, p. 21) relative to
evaluations of individual participation in the orchestra programme. As regards evaluations of one-onone teaching, the review team notes that the issue of evaluating one-on-one teaching was raised in the
2016 External Evaluation: at the time, evaluators suggested survey-based, anonymous course
evaluations might provide information that does not emerge currently, either in appraisals with teaching
staff or programme directors. The 2016 review questions whether anonymous course evaluations could
prove problematic in individualized teaching courses. The review team notes that these issues are still
pertinent today.
The review team agrees with recommendations made by the 2016 External Evaluation referred to
above and suggesting a compilation of evaluation appraisals, at least for areas involving general study
programmes and course issues. The review team reiterates the question posed by the 2016 External
Review as to the way in which Strategic and Action plans relate to educational development. Given the
lack of a systematic approach to programme appraisal by students and teachers, it appeared to the
review team that programme and course feedback remain largely oral. While this is can doubtless be
linked to an open and informal atmosphere in which teachers, staff and senior management can easily
communicate, it makes it more difficult to assess progress, be it on a programme or student level.
During the site-visit, though numerous teacher meetings were cited, across departments the review
team notes little shared understanding of best practice or of how to structure and support progression of
individual study planning processes. The review team recommends an investigation into different ways
to integrate evaluations of one-on-one teaching, and suggests that a systematic approach would also
be highly beneficial and indeed essential to programmatic evaluation. The review team believes that
designing a systematic approach to course evaluations that enhance one-on-one teaching could also
stimulate conversations among teachers about learning and teaching.
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On a more general level, the review team notes as still relevant questions posed by the 2016 External
Evaluation relative to the way in which MAM’s Action Plan is conducted, and drawing attention to the
need to find ways to address long-term changes that do not necessarily emerge within the Action Plan.
The review team recommends an internal evaluation of admission processes, and notes that systematic
external input is missing here.
The review team notes that lack of systematic engagement of external examiners both at admissions
auditions and at student examinations can prove risky in assuring standards on a par with those of the
international community. The review team believes that a major flaw in the present assessment process
is the fact that the students’ failing or passing lies with their professors. The review team recommends
integrating external examiners into admission and examination processes, and suggests that in future,
students’ teachers not participate in final examination juries for their own students.
Lund University has clearly defined quality assurance processes that are coordinated by each faculty.
Despite evidence that quality procedures do exist, the review team notes a fragmented approach to
internal quality at MAM. While annual anonymous programme evaluations are sent digitally to all
students and collected by the University, individual course evaluations appear to be the responsibility of
individual teachers. Apparently, these do not always take place, and in the case of one-on-one
teaching, the evaluations are often done orally, if at all. There does not appear to be a thorough system
to guarantee written, systematic evaluations of both the programme and courses, to the detriment of
comprehensive educational development and discussions among teachers as to learning and teaching
strategies.
The review team recommends devising a systematic written evaluation system for all courses, and that
individual teachers not be held responsible for this. The review team notes that examinations are
conducted with few or no external jury members, and in some instances, notably for individual
instrumental courses, individual teachers are solely responsible for determining if their students pass or
fail. These evaluations are often only done orally. The review team encourages MAM to explore ways of
integrating external examiners - be they local, regional, or international - into examination juries and
recommends structuring written assessment of one on one teaching systematically across the
programme. The lack of external participation among examiners could put MAM at risk for guaranteeing
an international standard.
Finally, the review team recommends that MAM engage an internal evaluation of admission processes,
and that these processes be widely communicated to both admission juries and to future candidates.
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The review team finds MAM complies with the standard 7 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Partially compliant
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8. Public interaction
8.1 Cultural, artistic and educational contexts
Standard 8.1 Cultural, artistic and educational contexts: The programme engages within wider
cultural artistic and educational contexts.
According to its Vision statement, MAM works to develop the role of music in society through
collaboration and by being an influential voice in musical and cultural life, public debate and the
knowledge society. This is taken up again in the Action Plan within the section dedicated to increasing
MAM’s visibility: suggestions include discussions on how to achieve increased participation in public
debate, increasing networking, and possible artists-in-residence funded by outside donors. [Source:
Action plan, 2017-2021, p. 14].
The Inter-Art Centre, supporting the three member arts academies of Lund University’s Faculty of Fine
and Performing Arts, is an example of structural collaboration: while it is designed primarily for doctoral
students and researchers, it can also host concerts, projects, exhibitions and the like, both to members
and staff of the three institutions as well as to outside artists. [Source: SER, p. 21].
The Master’s programme offered in vocal and drama studies, run in cooperation with the Malmö Opera,
clearly constitutes an exceptional opportunity to collaborate and enhance students’ future employability.
[Source: M6, P. Dinkel, Critical Friend Report, p. 7].
Astrid Elbek cites a world music outreach concert in a local elementary school and suggests that in
future such activities might form the core of a programme dedicated to the citizen-artist. [Source: A.
Elbek, Critical Friend Report, p. 6]. Likewise, Philippe Dinkel cites MAM’s connection to El Sistema and
the fostering of links to immigrant and or non-Western cultures: “the place of music in the society and in
the general education is taken very seriously in the strategic thinking.” [Source: P. Dinkel, Critical Friend
Report, p. 7].
Ingeborg Žádná cites collaborations with religious institutions (churches), festival and local authorities in
town. She indicates that in Malmö, some organisers make their premises available for student concerts
or public projects in liaison with a particular venue or festival. She rightly suggests that the school’s
affiliation with Lund University offers a host of other potential partners from the fields of science and art.
[Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p. 10].
The site-visit suggested to the review team that while MAM is committed and indeed engaged in
broader cultural, artistic and educational contexts, these don’t always appear to be visible and remain
primarily regional in nature. The SER suggests that in many instances individual teachers initiate crossdisciplinary collaborations, but these appear to be largely informal. [Source: SER, p. 22]. The review
team encourages MAM to continue to explore ways in which to strategically enhance its presence and
collaborations within broader cultural and educational contexts in Malmö, its region and beyond.
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MAM is clearly committed to working collaboratively within a broad variety of cultural, artistic and
educational contexts, and this commitment is underlined both in the Vision statement and Strategic and
Action plans [Source: Action plan 2027-2021, p. 14]. Fine examples exist of such collaborations exist,
however the review team notes these appear to be predominantly of a regional nature. The review team
encourages MAM to strengthen these activities across the programme and to look to enhancing further
such collaborations beyond Malmö and its region.

The review team finds MAM complies with the standard 8.1 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant

8.2 Interaction with the artistic professions
Standard 8.2: The programme actively promotes links with various sectors of the music and
other artistic professions.
Critical Friend Reports and the site-visit demonstrate the programme’s numerous interactions with the
music profession. Philippe Dinkel cites the exemplary cooperation programme with the Malmö Opera
within the Master in Vocal and Drama Studies; Ingeborg Žádná speaks of the orchestra projects held in
a variety of venues in the region, internships with regional professional orchestras, and strong links with
religious institutions, amateur ensembles and choirs; Dan Dediu mentions the “New Generation”
composition projects organized throughout Sweden, in collaboration with professional ensembles as
well as the Stockholm and Göteborg music academies; church music students collaborate with Lund
Choral Festival and the Southern Choral Centre; the participation of jazz students in the renowned Vibe
Festival is yet another indicator, as is the oft-mentioned Musik I Syd, featuring numerous students and
alumni within its 3000 annual concerts produced throughout Southern Sweden. [Source: P. Dinkel,
Critical Friend Report, p.7; I. Žádná, Critical Friend Report, p. 10, D. Dediu, Critical Friend Report, pp.
10-11; M9].
Meetings during the site-visit with both alumni and students suggest the very real role the programme’s
strong relationship with professional musical organisations plays in guaranteeing employment to
graduates; indeed it could be said that the remarkable confidence students demonstrate regarding their
futures can doubtless be traced to these strong links, be they with the Malmö Opera, the Swedish
Church, the region’s professional orchestras, or Musik I Syd, to name but a few. [Source: M3, M8]. As
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regards links to other artistic professions, the review team notes the very strong collaboration with
Malmö Opera in the framework of the Master’s course. The review team does not, however, see
evidence of engagement with other (i.e. non-musical) artistic professions at the Bachelor level.
The MAM Action Plan 2017-2021 suggests enhancing student employability through more
internships/placements, external engagement and study visits, new and further developed
collaborations with professional music life as well as the implementation of “projects that prepare
students for changing professional roles, for example elements of theatre and film music” as well as
“boundary-crossing and student-driven projects.” The Action Plan further stipulates cooperation projects
relative to continuing professional education. [Source: Action Plan 2017-2021, pp. 11-12].
These plans notwithstanding, the Critical Friend Reports and site-visit did not provide the review team
with concrete examples of long-term plans for ongoing collaborations with the artistic professions, nor
was the review team made aware of how – beyond ongoing informal ties - MAM assesses and monitors
ongoing needs of the profession. Lastly, the review team did not find evidence of the programme
promoting Lifelong Learning opportunities.
The performance in music programme offers considerable opportunities for students to engage with the
music profession. For orchestral instrumentalists, this takes place through internships with regional
professional orchestras; for church musicians, via the strong ties with the Swedish Church, as well as
links to numerous amateur choirs; for composers and arrangers, the “New Generation” programme
offers each student the opportunity to have her works performed by ensembles throughout Sweden, in
collaboration with Göteborg and Stockholm music academies. All the performers profit from the
extensive Musik I Syd network of concerts throughout the region, and the annual Vibe Festival is a
major rendez-vous for jazz players. As for voice students at the Master’s level, the remarkable
collaboration with Malmö Opera is without a doubt a major strength of the programme.
The review team notes however, that there do not appear to be interactions with non-musical arts
organisations at the Bachelor level. Further, critical reports, the SER and site visits did not suggest a
structured manner of assessing and monitoring ongoing needs of the profession, nor did it find
examples of programme engagement in lifelong learning opportunities.
The review team recommends strengthened collaborations with the artistic professions, and in particular
at the Bachelor level. It further recommends the development of formal, clearly structured methods of
assessing and monitoring the ongoing needs of the music profession, and a clear engagement in
promoting lifelong learning opportunities.

The review team finds MAM complies with the standard 8.2 as follows:
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Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Partially compliant

Master Music Performance in Music

Fully compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Fully compliant

8.3 Information provided to the public
Standard 8.3 Information provided to the public about the programme is clear, consistent and
accurate.
Critical friend Dan Dediu indicates information offered to the public is “obvious and convincing, reflected
in logical, clear, short, precise and well formulated documents.” He goes on to suggest that this is the
case for all documents provided by MAM, be it to potential students, concert audience, parents or other
interested stakeholders. These include the MAM presentation brochure and website, Live magazine,
and both the strategic and action plans. [Source: D. Dediu, Critical Friend Report, p. 12]. Philippe Dinkel
indicates efficient use of social networks, YouTube and the like. [Source: P. Dinkel, Critical Friend
Report, p. 7].
Ingeborg Žádná admits that the duration of her visit did not enable her to understand in detail how PR
and marketing for school or school-related events are managed, but suggests this may prove difficult for
MAM to provide, given the labour-intensive work it requires. [Source: I. Žádná, Critical Friend Report, p.
10].
The review team notes that the organisational structure, detailed on the web sites of Lund University,
the Faculty of Fine and Performing Arts, and MAM, is, as stated by Dan Dediu, clearly indicated.
[Source: SER, p. 23]. The MAM student guide 2017/2018 is thorough and well organized. [Source:
Student’s Guide 2017/18, cited in SER, p. 23].
Critical Friend Reports, the SER and site-visit did not provide information as to how information
provided to the public was consistent with programme content, nor was the review team provided
information relative to how information is reviewed prior to being made public. Lastly, there was no
indication given as to how accuracy of information is ensured on an ongoing basis.
The review team notes that programme information for potential students is not provided in sufficient
detail, as exemplified with admission information provided to candidates for the world music
programme. [Source: MAM website]. More importantly, potential candidates, while they can easily find
information relative to the admission repertoire and organizational requirements involved in the process,
are not provided information regarding criteria for selection.
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The review team recommends the development of more comprehensive programme descriptions as
well as clear information relative to selection criteria for future students.
Generally speaking, documents provided to the public through the websites of Lund University, the
Faculty of Fine and Performing Arts, and MAM, are clear and well organized. This includes the MAM
presentation brochure, as well as general information provided to students.The review team notes
however that programme content for future candidates is not comprehensive in all instances, and
recommends the development of comprehensive programme descriptions across the programme, as
well detailed information regarding selection criteria.

The review team finds MAM complies with the standard 8.3 as follows:
Programme

Compliance level

Bachelor Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music

Substantially compliant

Master Music Performance in Music, diploma

Substantially compliant
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Summary of the MAM’s compliance with the Standards
1. Institutional mission, vision and context
Standard 1. The institutional mission and vision are clearly stated.

Substantially compliant

Recommendations
The review team recommends MAM explore ways in which to enhance musical diversity through increased
collaboration across programmes and genres. It further recommends that MAM develop a comprehensive
international strategy, aiming to achieve enhanced quality in selected focus areas other than recruitment. Lastly,
the team encourages MAM to explore ways in which to ensure MAM’s active voice in the broader societal debate.
2. Educational processes
Standard 2.1. The goals of the institution are achieved through the content and Partially compliant
structure of the study programmes and their methods of delivery
Recommendations
The review team recommends development of clear course descriptions, minimum levels of delivery within an
individualized approach, as well as precise accounting of assessment, learning and teaching strategies. Finally,
the review team recommends a clear and coherent strategy be developed for chamber music.
Standard 2.2. The institution offers a range of opportunities for students to gain Substantially compliant
an international perspective.
Recommendations
The review team encourages MAM to develop a more strategic approach to defining its place locally, regionally, in
Europe and beyond, thus strengthening programme priorities and partnerships, and inevitably having a positive
impact on increasing international student matriculation.
Standard 2.3. The assessment methods are clearly defined and demonstrate Partially compliant
achievement of learning outcomes.
Recommendations
The review team recommends a clear definition of criteria and relative weighting of these used in assessment as
they pertain to learning outcomes. These criteria in turn need to be visible on programme syllabi. The review team
recommends that assessments be systematically provided in written form, and inasmuch as possible, that MAM
avoid having sole evaluators in instrumental assessments. Inclusion of external examiners from other courses or
disciplines at MAM could enhance interdisciplinary communication and collaboration; it might also be possible to
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consider recruiting regional, national or European (via funding from Erasmus +) external examiners. Finally, the
review teams recommend considering implementation of a grading system compatible with the ECTS grading
system.
3. Student profiles
Standard 3.1. Clear admission criteria exist, which establish artistic/academic Partially compliant
suitability of students.
Recommendations
The review team recommends clarification of assessment criteria for admission and communication of this and
programme content to jury members and future candidates. The review team further recommends ongoing internal
evaluation of admission requirements and procedures.
Standard 3.2. The institution has mechanisms to formally monitor and review the Partially compliant
progression, achievement and subsequent employability of its students.
Recommendations
The review team recommends the development of clearly identified mechanisms to monitor achievement
throughout students’ studies; further, it encourages MAM to take advantage of the Lund University statistics office
to regularly run surveys to monitor alumni activities. Lastly, the review team encourages MAM to integrate alumni
further into its ongoing activities and long-term strategic planning
4. Teaching staff
Standard 4.1. Members of the teaching staff are qualified for their role and are Substantially compliant
active as artists/pedagogues/ researchers.
Recommendations
The review team recommends that MAM explore ways in which to provide forums for ongoing discussion amongst
teachers, across disciplines. It further encourages MAM to envisage a framework in which to develop and support
continuing professional development for teaching staff.
Standard 4.2. There are sufficient qualified teaching staff to effectively deliver the Fully compliant
programmes.
Recommendations
The review team encourages MAM to explore how best to provide both time and a sufficient framework for
teachers to participate in ongoing professional development and research strategies.
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5. Facilities, resources and support
Standard 5.1. The institution has appropriate resources to support student Fully compliant
learning and delivery of the programmes.
Recommendations
The review team does, however, express its concern for digital and learning environments, and concurs with
critical friend P. Dinkel in the recommendation that MAM develop a comprehensive digital strategy.
Standard 5.2. The institution’s financial resources enable successful delivery of Fully compliant
the study programmes.
Standard 5.3. The institution has sufficient qualified support staff.

Fully compliant

6. Communication, organisation and decision-making
Standard 6.1. Effective mechanisms are in place for internal communication Substantially compliant
within the institution.
Recommendations
The review team encourages the systematization of written transcripts of teacher meetings; further, it urges MAM
to consistently connect programme development with the action plan 2017-2021 so as to guarantee greater
ownership by teachers. The review team encourages MAM to systematically communicate information to students
in a timely manner.
Standard 6.2. The institution has an appropriate organisational structure and Substantially compliant
clear decision-making processes.
Recommendations
The review team notes that the chamber music programme does not appear to be supported with an identified
organizational structure and recommends that creating one be a priority
7. Internal quality culture
Standard 7.1. The institution has a strong internal quality culture, supported by Partially compliant
clear and effective quality assurance and enhancement procedures.
Recommendations
The review team recommends devising a systematic written evaluation system for all courses, and that individual
teachers not be held responsible for this. The review team notes that examinations are conducted with few or no
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external jury members, and in some instances, notably for individual instrumental courses, individual teachers are
solely responsible for determining if their students pass or fail. These evaluations are often only done orally. The
review team encourages MAM to explore ways of integrating external examiners - be they local, regional, or
international - into examination juries and recommends structuring written assessment of one on one teaching
systematically across the programme. The lack of external participation among examiners could put MAM at risk
for guaranteeing an international standard.
Finally, the review team recommends that MAM engage an internal evaluation of admission processes, and that
these processes be widely communicated to both admission juries and to future candidates.
8. Public interaction
Standard 8.1. The institution engages within wider cultural, artistic and Fully compliant
educational contexts.
Recommendations
The review team encourages MAM to strengthen these activities across the programme and to look to enhancing
further such collaborations beyond Malmö and its region.
Standard 8.2. The institution actively promotes links with various sectors of the Fully
music and other artistic professions.

Partially

compliant compliant

MA/MA

BA

Diploma
Recommendations
The review team recommends strengthened collaborations with the artistic professions at the Bachelor level. It
further recommends the development of formal, clearly structured methods of assessing and monitoring the
ongoing needs of the music profession, and a clear engagement in promoting lifelong learning opportunities.
Standard 8.3. Information provided to the public about the institution is clear, Substantially compliant
consistent and accurate.
Recommendations
The review team recommends the development of more comprehensive programme descriptions as well as clear
information relative to selection criteria for future students.
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Conclusion
The review team acknowledges that this programme review is atypical in that it is largely based on
comments made by four critical friends and MAM’s response to these. Further, the relatively short time
frame in which the critical friend reports, MAM’s response, and the review team’s site-visit took place
mean that in some instances, MAM did not have time to either envisage a response or make changes to
the programme.
MAM is a positive, nurturing community, committed to developing individual trajectories for each of its
students. Students enjoy an active role in all aspects of the organisation, including participation in
admissions and examination juries. Further, they benefit from excellent facilities, and there appears to
be a strong, informal oral communication culture between teachers and students. The teaching staff is
of a high artistic standard. MAM’s situation, sitting as it does within the Faculty of Fine and Performing
Arts and in turn Lund University, constitutes a major asset, and the future move to a centralized building
for the Faculty suggests enormous potential for inter-arts collaboration as well as greater visibility.
Culture is strongly supported in the region and indeed nationally, so that employment prospects for
graduates within the region are high. Future projected growth in Malmö and the projected international
science research centre at Lund University promise new employment opportunities as well as exciting
potential links between science and the arts.
The various stakeholders met during the review are clearly engaged and care deeply about MAM. The
review team believes the recommendations made in this report can serve to strengthen and clarify
educational processes, promote new forms of collaboration across programmes and genres, and
provide MAM with a stronger voice in the regional, national and international artistic and educational
community. Some areas will benefit from clarification or development of comprehensive strategies:
these include assessment, digital and learning environment, internationalization, and human resources.
By so doing, MAM will ensure that all its stakeholders – students, teachers, and alumni – take
ownership and engage forcefully in the ambitious and exciting Action Plan it has developed.
MAM enjoys unique strengths and opportunities, and the review team hopes the recommendations
made in this report will enable it to enhance its educational programme and indeed, its place in the
community.
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Annex 1. Site-visit schedule
Programme review at the The Malmö Academy of Music
30 September - 02 October 2018
Address of the institution: Ystadvägen 25, 214 45 Malmö, Sweden
Institutional website: https://www.mhm.lu.se/
Contact person : Hans Hellsten, hans.hellsten@mhm.lu.se / hans.hellsten@gmail.com +46 703 55 88 89 / +33 678 81 32 34 (mobiles)
Name and address of the hotel: Clairon Hotell & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, SE-211 18 Malmö
Name and address of the restaurants: Atmosfär, Fersens väg 4, 211 42 Malmö (Tuesday evening, otherwise catering and music academy café)
Review Team composition:


Orla McDonnagh (Chair Head of Conservatory, DIT Conservatory of Music and Drama, Dublin, Ireland



Helena Gaunt, Vice Principal and Director of Guildhall Innovation, Guildhall School of Music & Drama, London, UK



Claus Finderup, Programme Coordinator (BA, MA, Advanced PG Diploma); Associate Professor at Rhythmic Music Conservatory (RMC), Copenhagen, Denmark



Antoine Gilliéron (Student member), Student at Haute Ecole de Musique de Lausanne, Switzerland



Gretchen Amussen (Secretary), Former director of External Affairs & International Relations, Paris Conservatoire, France

Contact details of the Review Team Secretary: Gretchen Amussen, gretchenamussen@gmail.com +33 6 23 02 57 71 (mobile)
Contact details of the MusiQuE Office: Paulina Gut (Administrative Officer), info@musique-qe.eu, + 32 27371676

Day 1 (half day) - Sunday 30 September
Time

Session

Names and functions of participants from the visited Venue
institution

Until 14:00

Arrival of Review Team members in
Malmö and check-in

14:45-15:30

Taxi to Helsingborg

Outside hotel entrance

16:00-18:00

Review Team preparatory meeting +

Markelius (Helsingborg Concert Hall)

dinner

18:00-20:00

Concert

20:30-21:30

Travel to Malmö (bus with the orchestra)

(Lagmark 16.00, 9 pers)

Malmö Academy of Music Symphony Orchestra

Helsingborg Concert hall
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Day 2 (full day) – Monday 1 October

Time

Session

Names and functions of participants from the visited

Venue

institution
09:00-09:30

Review Team meeting

09:30-11:00

Guided tour

x-209
“Stations”:
9.30-9.45

x-209 (point of departure)
(ca 5-10 min) Service and technic, Mikael

Olofsson
9.30-11.00 Trombone class, Eric Lindblom/guest teacher
from Sibelius Academy, C-404/Rosenbergssalen
10.0-11.00 Percussion, Lennart Gruvstedt, Slagverksrummet
10.00-11.00

Opera

improvisation,

Sara

Wilén/Conny

Antonov, Liljeforssalen
9.30-11.00 Organ improvisation, Susannah Carlsson,
Orgelsalen
10.30-11.00 (ca 15 min) Library, Åse Lugnér, Biblioteket
11:00–12:30

Meeting with Institutional management Lotta Carlén, Staffan Storm, Anna Cronberg, Berth Lideberg, x-209
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team
12:30-13:00

Mattias Hjorth,

Lunch

x-209
Lunch from White Shark, delivered to x-209,
5 persons

13:00–14.00

Review Team meeting

14:00-14:30

Skype conversation with Ingeborg

x-209

Radok Zadna
14:30-15:15

Meeting with students with an
international background

15:15-16:00

Saana Kähkonen, Alvi Joensen, Daniel Guas, Theodor x-209
Uggla

Meeting with teachers (Symphony Marika Fältskog (violin), Samuli Örnströmer (violoncello,
orchestra instruments)

x-209

ensemble, conducting), Annika Fredriksson (bassoon),
Lennart Gruvstedt (percussion), Anders Ljungar (flute)

16:00-16:30

Break

16:30-17:00

Review Team meeting

17:00-17:15

Taxi to the Inter Arts Center

Coffee and refreshments
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17:15-18:00

Meeting with researchers / graduate Karin Johansson, Kent Olofsson, Hans Hellsten

IAC (entrance door code 100117)

project supervisors
18:00-19:00

Review Team meeting

IAC (Röda rummet)

19:00-ca 20.30

Apéritif dinatoire together with some Hans Hellsten, Berth Lideberg, Mattias Hjorth, Anna Inter Arts Center (Röda rummet and the
alumni students and representatives Cronberg, Martin Martinsson, Elisabeth Boström. Alumni coffee room / reception hall).
from the music profession

students: Johan Bridger, Elna Carr, Sven-Erik Lundeqvist

(Catering from Yallatrappan)

Day 3 (full day) – Tuesday 2 October
Time

Session

09:00-09:30

Review team meeting

09:30-10:30

Meeting with teachers
(Jazz, composition, church music, piano
and flute)

10:30-11:30

Meeting with students

Participants

Location

x-209
Rolf Martinsson (composition), Mattias Hjorth (Jazz/World), x-209
Hans Pålsson (piano), Eva Lundgren (piano, church music),
Britta Johansson & Sara Wilén (vocal studies),
David Molla, Ludvig Samuelsson, Ida Wennström, Karin x-209
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Gustavsson,
11:30-11:45

Break

11:45-12:15

Programme directors

12:15-12:30

Taxi to the Faculty of Fine and

x-209
Mattias Hjorth, Rebekka Lasbo, Anna Cronberg

x-209

Anna Lyrevik (dean), Staffan Storm (vice dean)

IAC (White Shark)

Performing Arts
12:30–13:00

Lunch with the faculty direction

13:00-13:30

Meeting with the faculty direction

13:45-14:00

Taxi to the Malmö Academy of Music

14:00-15:00

Extra session

Taxi to Lund
Some “stations”:
13.00-14.30 Folk- and world music ensemble, Allan Skrobe,

14:00-15:30 Hans Hellsten in Lund meeting
AHU

c-201
/
14.00-14.45 Organ lesson, Anders Johnsson, d-210
14.00-15.00 Guitar lesson, Göran Söllscher, c-309
14.40-16.00 Music theory, Daniel Hjorth, y-240
15:00-15:30

Skype conversation with Astrid Elbek

15:00-16:30 Anna Lyrevik, Staffan Storm,
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Hans Hellsten in Lund meeting the vicechancellor
15:30-17:30

Review Team meeting

17:30-18:30

Feedback to the programme

18:30-19:00

Taxi to Savoy

19:00

Dinner

Taxi to Malmö
Lotta Carlén, Anna Cronberg, Berth Lideberg, Hans Hellsten

Review team, Lotta Carlén, Anna Cronberg, Staffan Storm, Savoy, 9 persons
Berth Lideberg, Hans Hellsten
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Annex 2. List of documents provided to the review team
The following documents were provided by the MAM to the review team in advance of the site-visit:
•

Self-evaluation Report (SER)

•

Additional information provided during site visit relating to: budget, assessment, statistics
regarding international students, rate of completion of studies.

•

Critical Friend Report, Symphony Orchestra Instruments, by Ingeborg Radok Žádná

•

Critical Friend Report, Composition and Arranging, by Dan Dediu

•

Critical Friend Report, Review of Guitar, Piano, Voice, Organ and Church music, and Early
Music Department, by Philippe Dinkel

•

Critical Friend Report, Jazz/Improvisation and World Music Performance Programmes
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1. Inledning
Självvärderingen baseras på aktuella förhållanden (läsåret 2018–19) men situerar också
Teaterhögskolans utbildningar i ett större sammanhang genom en kort kontextualiserande inledning.
På grundval av insamlade data från studenter, doktorander, undervisande personal och
teknisk/administrativ personal har självvärderingen skrivits av docent Sven Bjerstedt. Samtliga
anställda och studerande har fått ta del av en sen version av det föreliggande dokumentet för
synpunkter. Arbetet har organiserats enligt följande tidsplan:
2017-09-13: Beslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen om utvärdering av utbildningarna vid
Teaterhögskolan i Malmö under läsåret 2018–19.
2018-03-15: Lunds universitets rektor fastställer Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildning vid Lunds universitet (Dnr STYR 2016/179), som anger kriterier för universitetets
kvalitetsarbete. Här föreskrivs att fakultetsstyrelserna ansvarar för att universitetets utbildningar
utvärderas minst vart sjätte år, normalt genom kollegial granskning av externa sakkunniga.
2018-03-28: Lunds universitets utbildningsnämnd fastställer Vägledning för utvärdering av utbildning
på grundnivå och avancerad nivå samt Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå (Dnr
STYR 2016/179). Här ges förslag på den externa bedömargruppens sammansättning samt på
bedömningsunderlagets och bedömningsprocessens utformning.
2018-04-11: Beslut i Teaterhögskolans institutionsstyrelse om att uppdra åt Sven Bjerstedt att under
hösten 2018 ansvara för genomförandet av självvärderingen av Teaterhögskolans utbildningar.
2018-10-17: Beslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen om utseende av extern bedömargrupp.
2018, december: Självvärdering och studentinlaga skickas till bedömargruppen.
2019, januari–mars: Kollegial granskning av den externa bedömargruppen med utgångspunkt i
Teaterhögskolans självvärdering, studentinlaga, intervjuer och eventuellt övrigt underlag.
2019, mars: Bedömargruppen sammanställer sina bedömningar och rekommendationer i en rapport.
2019, maj: Fakulteten sammanfattar sina slutsatser av bedömningen i en rapport som också beskriver
planerade åtgärder med anledning av utvärderingen. Studenterna ges möjlighet att kommentera både
bedömarnas slutsatser och fakultetens fortsatta arbete.

Teaterhögskolan i Malmö har sina rötter i den elevskola, som 1944 bildades vid Malmö stadsteater.
1964 blev skolan en självständig högskola. 1977 blev den en institution vid Lunds universitet, och den
ingår nu tillsammans med andra konstnärliga utbildningar i Malmö i Konstnärliga fakulteten vid
Lunds universitet. Teaterhögskolan har egen institutionsstyrelse, rektor och ställföreträdande rektor.
Sedan starten utbildar skolan skådespelare. Sedan 1998 finns också en dramatikerutbildning vid
skolan, först som fristående kurs, från 2004 treårig, 2008 omformad till ett eget kandidatprogram med
antagning vart tredje år. Båda utbildningarna är kompletta kandidatprogram.
Sedan 2010 ger Teaterhögskolan delkurser inom de fristående kurserna Teaterns teori och praktik
(TTP, som nu sammanlagt omfattar 90 hp), vilkas huvudman är Språk- och litteraturcentrum vid
Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. Som en möjlighet till vidare fördjupning
främst för studenter som genomgått TTP etablerade Teaterhögskolan med start 2016 fristående kurser i
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst (som nu också sammanlagt omfattar 90 hp).
Innan Konstnärliga fakulteten fick egen examensrätt för konstnärlig forskarutbildning antogs två av
skolans lärare som doktorander vid Teaterhögskolan i Helsingfors. En av dem anställdes sedan 2001
på den första doktorandtjänsten vid Teaterhögskolan i Malmö och disputerade här 2007. År 2009
antog och anställde Teaterhögskolan ytterligare två doktorander, båda knutna till den nationella
konstnärliga forskarskolan, och de disputerade för konstnärlig doktorsexamen i teater 2016 respektive
2018. Teaterhögskolans två nuvarande doktorander påbörjade sin forskarutbildning 2016.
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Under den aktuella tidsperioden (läsåret 2018–19) ges följande utbildningar vid Teaterhögskolan i
Malmö:
– Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (KGSKÅ, 180 hp);
– Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande (KGDRA, 180 hp);
– Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fristående kurser om sammanlagt 90 hp (SKÅL01, 30 hp;
SKÅL02, 30 hp; SKÅK01, 30 hp; den sistnämnda kommer att ges för första gången under våren 2019
och inkluderas därför inte i denna självvärdering);
– Utbildning på forskarnivå i teater ledande till konstnärlig doktorsexamen (240 hp).
Dessutom har Teaterhögskolan i Malmö sedan 2004 gett utbildningar på avancerad nivå, först genom
konstnärliga magisterexamina och sedan 2010 genom Konstnärligt masterprogram i teater (120 hp).
Detta program gör emellertid för närvarande uppehåll under ett läsår i avvaktan på Teaterhögskolans
utredning av masterutbildningens framtida inriktning och utformning i relation också till ett planerat
nytt Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning konceptuell scenkonst (180 hp). Att utvärdera
dessa utbildningar blir först aktuellt vid nästa utvärderingsomgång, och masterprogrammet beskrivs
därför inte i denna självvärdering. Självvärderingens beskrivning av de nuvarande fristående kurserna
i Teater: Inriktning konceptuell scenkonst har med avsikt gjorts jämförelsevis översiktlig, eftersom
dessa kurser kommer att omformas för att i framtiden ingå som delar i det planerade nya
kandidatprogrammet i konceptuell scenkonst, med preliminär start 2021.
Vidare ges vid Teaterhögskolan delkurser inom de fristående kurserna Teaterns teori och praktik
(TTPA05, 60 hp; TTPK10, 30 hp), vilkas huvudman är Språk- och litteraturcentrum vid Humanistiska
och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.
Antalet studerande vid de olika utbildningarna under hösten 2018 framgår av denna översikt:

KGSKÅ

KGSKÅ

KGSKÅ

KGDRA

termin 1

termin 3

termin 5

termin 3

(SKÅA11)

(SKÅA13) (SKÅA15) (SKÅD13)

12

11,5

11

4

SKÅL02

Forskarstuderande

4
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Institutionens främsta styrka rörande kvalitetsarbetet är att detta genomförs kontinuerligt, i nära
kontakt mellan verksamheten och studenterna, och att alla medarbetare har fokus på detta. Grunden för
Teaterhögskolans reguljära kvalitetsarbete är student-, lärar- och verksamhetsutvärderingar.
Studentutvärderingarna är de gängse: skriftliga och muntliga delkurs-, kurs- och terminsutvärderingar
samt (i vissa utbildningar) veckouppsummeringar på klassmöten. Detta gäller för utbildning på
samtliga nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Lärarutvärderingar sker i huvudsak muntligen (men protokollfört) under kollegiemöten, där
utbildningarnas kvalitet, genomförande och enskilda studenters/doktoranders progression följs upp
löpande. Detta möjliggörs av att vi har ett begränsat antal studenter och att student–lärarkontakten är
tät. Därutöver har ett pedagogiskt forum inrättats där mer långsiktiga utvecklingsfrågor (för
institutionens samtliga utbildningar) diskuteras.
Den totala kvalitetsutvecklingen (verksamhetsutvärdering) följs också upp i andra fora: under
planeringsdagar med all personal (inom scenkonstnärlig verksamhet har T/A-personal en nära relation
till och är i viss utsträckning delaktiga i undervisnings-/utbildningsmoment). Skolans motsvarighet till
ledningsgrupp – samverkansgruppen – för kvalitetsdiskussioner på en övergripande och strategisk nivå
löpande under året och initierar utredningar (som exempelvis kan innefatta avnämarenkäter och
liknande).
Som led i utbildningarnas kvalitetssäkring sker både extern och intern kollegial granskning i enlighet
med fastställda mallar. Denna beskrivs närmare i avsnitt 2.2 nedan.
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Kvalitetsutveckling och förbättringsdiskussioner sker således löpande och är en levande diskussion
under hela verksamhetsåret. Sedan 2016 arbetar Teaterhögskolan efter ett nytt styrdokument:
Strategisk plan för Teaterhögskolan i Malmö 2016–2020. Årliga handlingsplaner specificerar vad som
ska åstadkommas under innevarande år. Även i detta arbete ingår åtgärder som syftar till
kvalitetsutveckling av utbildning och forskning; se punktlistan här nedan.
Den största utmaningen för kvaliteten är resursbrist; se avsnitt 2.1.7 nedan. För att förbättra
utbildningskvaliteten har Teaterhögskolan under det senaste året genomfört en rad aktiviteter eller
rutiner som delar av institutionens arbete för att nå vissa bestämda mål. Etablerandet av
utbildningsspåren Teaterns teori och praktik och Konceptuell scenkonst utgör delar av
Teaterhögskolans respons på och sondering av ett omförhandlat teaterbegrepp. Det bör poängteras att
det beträffande samtliga aktiviteter och rutiner rör sig om ett pågående arbete; ingen av de nämnda
åtgärderna kan betraktas som tillräcklig eller avslutad.
1. Vi vill utveckla Teaterhögskolan till en väl integrerad helhet där en unik kombination av
kunskapsområden bidrar till en stark profil och gemensam kunskapsutveckling, genom att:
– integrera doktoranderna i grundutbildningen genom institutionstjänstgöring;
– se över långsiktig samverkan mellan dramatiker- och skådespelarprogrammen;
– arbeta fram en skiss till ett treårigt program i Konceptuell scenkonst;
– utveckla institutionens pedagogiska forum genom att koppla lärarnas forskningstid till institutionens
totala utveckling och finna hållbara former för återkoppling av denna kunskap både inom och utanför
Teaterhögskolan;
– ta fram en långsiktig strategi för hur skolans forskning ska utvecklas avseende både innehåll och
resurser, inte minst möjligheter till extern finansiering.
2. Vi vill att Teaterhögskolan ska leda den nationella metodutvecklingen inom konceptuella praktiker,
genom att:
– undersöka andra europeiska utbildningar med konceptuell inriktning inom scenkonstområdet som
utgångspunkt för en fördjupad diskussion av Teaterhögskolans behov och möjligheter, bland annat
genom att anordna det brett upplagda seminariet Changing the curriculum (13 november 2018);
– undersöka institutionens behov av teknisk utrustning och kompetens kopplat till utvecklingen av det
konceptuella spåret.
3. Vi vill genom aktiva nationella och internationella nätverk ge våra studenter och forskare
förutsättningar för ett hållbart och utvecklande yrkesliv, genom att:
– utveckla samarbetet med Den Danske Scenekunstskole;
– stärka deltagandet i nätverken E:UTSA och NORTEAS;
– utreda möjligheten till en breddad masterutbildning genom samarbete inom eller utom fakulteten;
– hitta lösningar för stöd och resurser inom extern finansiering.
4. Vi vill att vår kunskapsproduktion ska utvecklas i aktiv samverkan med aktörer inom andra
kunskapsfält och en relevant och framåtsyftande samhällsanalys, genom att:
– utveckla och utöka institutionens omvärldsråd;
– undersöka möjligheterna till fördjupade externa samarbeten;
– genomföra en förstudie inför ett treårigt regionalt samverkansprojekt med stadsteatrarna i Malmö
och Helsingborg, Malmö Opera och Skånes Dansteater.
5. Vi vill att Teaterhögskolan ska vara en öppen och tongivande plats för samtal om vad scenkonst är,
gör och kan bli, genom att:
– vara medarrangör till festivalen Transistor;
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– genomföra minst ett öppet seminarium per år.
6. Vi vill fortsätta stärka och utveckla arbetet utifrån Teaterhögskolans värdegrund, genom att:
– i interna kompetensutvecklande samtal och seminarier arbeta med temat identitet/representation;
– i en arbetsgrupp med bred representation arbeta fördjupat med frågor kring sexuella trakasserier,
jämställdhet och likabehandling efter uppropen #metoo och #tystnadtagning.
Teaterhögskolan befinner sig för närvarande i en omvandlingsprocess med flera fokusområden:
– att arbeta aktivt för breddad rekrytering av både studenter och personal;
– att etablera ett nytt kandidatprogram som bygger vidare på de nuvarande fristående kurserna i
konceptuell scenkonst;
– att stärka samverkan mellan skolans utbildningar;
– att etablera ett nytt masterprogram, helst med internationell inriktning; och
– att stärka och utöka institutionens forsknings- och forskarutbildningsmiljö.
Konstnärliga fakulteten sätter stort värde på granskarnas synpunkter och rekommendationer i
förhållande till det pågående utvecklingsarbetets olika aspekter.

1.1 Utbildning på grundnivå: särskilda förutsättningar
Alltsedan teaterutbildningarna 1964 lämnade teatrarnas elevskolor och blev Statens scenskolor har ett
kontinuerligt arbete pågått med att utveckla varje skolas metodik. När högskolereformen genomfördes
1977 höjdes varnande röster för att konstnärliga utbildningar skulle komma att akademiseras och
avskärmas från den praktiska teatern. I dag vet vi att konstnärliga skolor inom akademin kan utgöra en
bärkraftig grund för utbildning. Målsättningen härleds från praktiken; dialogen mellan utbildning och
yrkesliv främjar både utbildningarna och branschens utveckling. En av de största utmaningarna för
konstnärliga utbildningar har varit anpassningen till Bologna-modellen. Alla utbildningar arbetar och
måste arbeta efter kursplaner men faran ligger i att man tvingas kräva samma resultat av alla studenter
vid samma tidpunkt, och att man därigenom riskerar att nivellera begåvningar.
I detta avsnitt beskrivs några av de särskilda förutsättningar som präglar Teaterhögskolans
utbildningar på grundnivå, med fokus på metodik, ämnesintegration och olika pedagogiska strategier.

1.1.1 Metodik
Ett kontinuerligt arbete pågår sedan decennier med att utveckla skolans metodik. Det kan vara svårt att
se och förstå hur en konstnärlig begåvning kan ledas och utvecklas. Ofta är det i hård konkurrens
studenterna blivit antagna till en utbildningsplats och urvalet har skett genom bedömning av deras
begåvning inom området. Hur kan en konstnärlig begåvning ledas och utvecklas i riktning såväl mot
de utbildningsmål som fastställts i utbildningsplaner som mot personligt uppsatta utbildningsmål?
Något som kännetecknar skådespelarutbildning är den starka koppling skådespelaren måste ha mellan
intellektet och det fysiska, sinnliga uttrycket. Skådespelaren måste spela på sig själv som ett
instrument, samtidigt som hon ser på allt som omger henne som möjligt material för
gestaltningsarbetet. Utbildningen använder sig av människan som helhet. Det är i det praktiska
processinriktade arbetet som det visar sig vilken kunskap som öppnar upp för gestaltning. Alltför stora
krav på färdigheter och resultat riskerar att avtrubba intresset och döda processen.
För en närmare beskrivning av skolans metodiska grund hänvisas till Vallgårda, B. (2009). Att leda
studenterna mot en rationell och kunnig inställning i ett yrke som är fullt med mystik och obestämda
begrepp. I E. Bommenel & M. Irhammar (red:er), Osynligt och självklart? (s. 33–38). Lund: Lunds
universitet, CED. Teaterhögskolans förutvarande professor Radu Penciulescu förklarade i en intervju:
”Mitt arbete handlar om att leda eleverna mot en rationell och kunnig inställning i ett yrke som är fullt
med mystik och obestämda begrepp”. Lärarkollegiet, som redan tidigare påbörjat och utvecklat en
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tradition av metodiskt uppbyggande av utbildningen, enades kring denna målsättning. Med
utgångspunkt i detta citat beskrev skolans professor Birgitta Vallgårda (2009) kortfattat det
pedagogiska förhållningssätt och den särpräglade undervisningskultur som vuxit fram inom skolans
skådespelarutbildning. Till utbildningens strävan hör ”samspelet mellan fantasi/psyke och den
konkreta fysiska rörelsen”; ”Hur kan man göra arbetsprocessen medveten utan att den förlorar sin
autenticitet?” (s. 34). Ett viktigt inslag i det pedagogiska arbetet är ämnesintegrationen, som behandlas
närmare nedan.
Teaterhögskolans utbildningar bygger på kontinuitet, fördjupning och progression. Några menar att
studenterna bör få möta så många olika tekniker och metoder som möjligt. När vi började bygga upp
vår skolas gemensamma pedagogik valde vi en annan väg. Genom att erbjuda ett förhållningssätt, en
hållning, och fördjupa detta, ville vi ge studenterna en fast grund att stå på och utgå ifrån.
Förutsättningarna för utbildning av skådespelare och dramatiker är under ständig utveckling. Men det
finns också grundläggande element i utbildningen, som inte har varit lika känsliga för kortsiktiga
förändringar. Målet har varit att söka utforma en fast metodisk grund med en så bred tillämpning som
möjligt. Här har balansen mellan utbildning och omvärld varit ett centralt strävansmål: samtidigt som
Teaterhögskolan har odlat de rika kontaktytorna och det levande flödet av impulser i förhållande till
svenskt teaterliv, har skolan fäst stor vikt vid att också utveckla och förvalta ett gemensamt
pedagogiskt förhållningssätt. Efterhand som lärarkåren har blivit äldre har skolan sökt nya
medarbetare, som både kunnat bevara kontinuiteten i skolans pedagogik och kunnat tillföra nya idéer
och erfarenheter. Det har sedan ett tjugotal år varit ett kännemärke för Teaterhögskolan i Malmö att ha
lärarkollegier, som vid regelbundna möten samordnat skolans utbildning. Genom att målsättningarna
formulerats i termer av en praktiskt inriktad metod, som omfattats av samtliga lärare, har det också
varit möjligt för lärarkåren att under lång tid sträva mot samma mål, samt att utveckla och fördjupa
detta.
Ämnesintegration är kännetecknande för skådespelarutbildningen. Skådespelarstudenter kan ha svårt
att bära med sig kunskaper från ett ämne till ett annat. En student kan vara levande och organisk på
rörelselektioner men stel och stum i kroppen i det sceniska arbetet. Likaså kan en student ha full
kontroll på sin röst på röstlektioner men inte på scenframställningslektionerna. Man upptäckte ett stort
behov av att konstruera en ”brygga” mellan de tekniska lektionerna och scenframställningsämnet.
Genom att inrätta lärarteam som arbetar gemensamt med ett projekt kan vi överbrygga [...] fördomar och
motsättningar. Genom att arbeta tillsammans kan man lära av varandra, utveckla ett gemensamt språkbruk
och ytterligare förstärka pedagogiska samband mellan de olika ämnena. Meningen är att studenterna ska
uppleva att alla lärare arbetar mot samma mål men med olika fokus. (Vallgårda, 2009, s. 37)

För att kunna förverkliga tanken på lärarteam var vi tvungna att bryta mot en undervisningskultur som
innebar att flera lärare inte kunde undervisa på samma lektion. För att utveckla ett så nära fungerande
samarbete krävs att man har tålamod och att man har ett lärarteam som är villiga att utvecklas och
intresserade av att sudda ut gränserna mellan de olika ämnena. Detta arbetssätt ses numera som en
självklarhet hos oss både av lärare och studenter.

1.1.2 Pedagogiska strategier
Utöver den långt drivna ämnesintegrationen tillämpas flera andra pedagogiska strategier i
Teaterhögskolans grundutbildningar. De kan förenklat betecknas med nyckelorden processen, den
integrerade reflektionen, den individuella basen, det kreativa mötet samt – beträffande
skådespelarutbildningen – kollektivet. I de följande styckena diskuteras dessa övergripande
pedagogiska strategier kortfattat.
Processen. Allt konstnärligt arbete är en process. Inom ramen för konstnärliga projekt och
konstnärliga utbildningar kan forskningsfrågor och reflektionsfrågor inte formuleras initialt. Inte heller
kan de besvaras i en viss given fas av arbetet. Bådadera sker som integrerade delar av
projektets/utbildningens process. Undervisning och handledning inom de konstnärliga utbildningarna
är också processer; de består inte av punktinsatser som på något enkelt sätt låter sig protokollföras.
Den integrerade reflektionen. Den konstnärliga reflektionen är integrerad i det konstnärliga
arbetet. Det hittills mest allmänna synsättet på konstnärliga examensarbeten har indelat sådana i dels
ett praktiskt gestaltande arbete (’konst’/’musik’/’teater’ etc), dels ett skriftligt reflekterande arbete
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(’text’). Det finns starka skäl att problematisera en sådan gränsdragning mellan å ena sidan
konstnärens projekt och å andra sidan forskarens eller den reflekterande studentens. Studentens
reflekterande förmåga kan inte betraktas isolerad, utan är integrerad i alla faser av det konstnärliga
arbetet.
Individuell bas. Det konstnärliga lärandet utgår från en individuell bas. Varje studerande vid de
konstnärliga utbildningarna närmar sig sitt individuella konstnärskap med utgångspunkt i individuella
erfarenheter och förutsättningar. Vid sidan av de generella mål som anges i kursplanen för respektive
utbildning, formuleras också individuella målbeskrivningar som utgångspunkt för den enskilda
studentens lärandeprocess. Dessa är av stor betydelse för utbildningsprocessen.
Det kreativa mötet. Att undervisa är som allt kreativt arbete en process, som ständigt förändras utifrån
olika omständigheter. Varje år möter läraren en ny grupp av studenter med sina unika erfarenheter och
behov. Nya sammansättningar av lärare innebär olika temperament, uttryck och betoningar. I
pedagogiskt och konstnärligt arbete riskerar rutinen att lägga sordin på nyfikenhet och upptäckarlust.
Varje möte är unikt: varje föreställning, varje lektion. Alla dessa möten är möjligheter att tillsammans
utveckla ny kunskap. Med en formulering från skolans förutvarande professor Radu Penciulescu: ”Det
gäller att skapa en revolution varje år – för att inte bli rutiniserad.”
Kollektivet. Teater är – liksom musik – väsentligen en kollektiv konstform. En skådespelare tränas i
rollarbeten. Dessa ingår alltid i ett sammanhang med regissör/lärare medspelare, pjäs, ljud och ljus, allt
inom ett givet koncept. För en skådespelare är oftast förmåga till samarbete och anpassning inom en
given form fullkomligt avgörande.

1.2. Utbildning på forskarnivå: särskilda förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs några av de särskilda förutsättningar som präglar Teaterhögskolans
utbildningar på forskarnivå, framför allt med avseende på den konstnärliga kunskapens särart.

1.2.1 Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete – en översikt
Teatern som konstform har en lång tradition av konstnärligt praktiskt arbete, men inte en lika lång
tradition att formulera sig kring sin egen praktik, oavsett om det gäller att synliggöra skådespelarens
tysta kunskap eller att formulera metoder för sin praktik. På området finns ändå inflytelserika ansatser
(exempelvis av Aristoteles, Stanislavskij och Brecht) att beskriva metoder för skådespelare och
dramatiker. Inom teaterområdet talar man ibland om rädslan för akademisering. En inte alltför vågad
gissning är att den rädslan kanske snarast handlar om att tvingas formulera sig utanför sin egen
konstnärliga praktik i det reflekterande arbetet, eller att vara tvungen att tillämpa olika vetenskapliga
teoribildningar som utgångspunkt i det praktiska arbetet. Denna syn på teori finns också formulerad i
några av de doktorsavhandlingar inom teater som kommit fram i Sverige.
Det konstnärliga forskningsfältet är ännu ungt, brokigt och föremål för utveckling och förhandling. I
den konstnärliga forskarutbildningen i teater vid Teaterhögskolan i Malmö har det varit viktigt att
ställa den konstnärliga praktiken i centrum. Inte av rädsla för att ta intryck av vetenskapliga teorier
eller metoder, utan för att vi menar att teoriernas roll och funktion inte är desamma här som på andra
akademiska områden. Den konstnärliga praktiken är en möjlighet att skapa nytt tänkande och därmed
också ny kunskap. På Teaterhögskolan i Malmö strävar vi efter att den konstnärliga
forskarutbildningen ska kunna bidra med att skapa anknytningar mellan den forskningsbaserade
teatern och den etablerade teatern. Vi menar att det inte finns någon motsättning mellan dessa två.

1.2.2 Kunskap inom konstnärlig verksamhet
Kunskap inom en konstnärlig verksamhet som teater är inte det samma som påstående kunskap vid
akademiska utbildningar med teoretisk inriktning, utan något avsevärt annorlunda. Världsledande
forskare på området konstnärlig forskning kritiserar vanan att se kunskap som i första hand
påståendekunskap. Forskare som Mark Johnson (i The meaning of the body, 2007), Henk Borgdorff (i
The Routledge companion to research in the arts, 2010) och Robin Nelson (i artikeln What is at stake
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in ”the practice as research initiative”? Peripeti, 2013) har framhållit den konstnärliga kunskapens
förkroppsligade, praktiska, icke-konceptuella och processinriktade karaktär.
Inom ramen för konstnärliga projekt och konstnärliga utbildningar kan forskningsfrågor och
reflektionsfrågor inte alltid formuleras initialt. Inte heller kan de besvaras i en viss given fas av arbetet.
Bådadera sker som integrerade delar av projektets/utbildningens process. Undervisning och
handledning inom de konstnärliga utbildningarna är också processer; de består inte av punktinsatser
som på något enkelt sätt låter sig protokollföras, men inte desto mindre är de metodiska.
Den konstnärliga metodutvecklingen är integrerad i det konstnärliga arbetet. Doktoranden uppmuntras
att utveckla nya metoder för att lösa de konstnärliga problem hen ställs inför (”Vad händer om jag
löser problemet på det här sättet? Vilken ny konstnärlig kunskap erhåller jag genom detta?”). Genom
grupphandledning sker ett erfarenhetsutbyte mellan doktoranderna och en kunskapsproduktion som
syftar till problemlösning och kunskapsbildning. Doktoranden lär sig känna igen sin egen konstnärliga
process, och genom att ställa nya och andra frågor kring sitt eget undersökande inför varje nytt försök
får konstnären tillgång till ett metodiskt angreppssätt att identifiera och fördjupa den specifika kunskap
som ligger i undersökningen.
Den konstnärliga forskarutbildningen i teater vid Teaterhögskolan i Malmö syftar till att skapa och
undersöka nya konstnärliga uttryck inom teatern och att formulera den kunskap som uppstår när en
scenkonstnär löser ett konstnärligt problem. Utbildningen betonar det praktiska görandet som
metodutveckling och kunskapsproduktion. Den konstnärliga forskningens särart kan sägas ligga i dess
kombination av experiment och dokumentation, och Teaterhögskolans forskarutbildning är uppbyggd
kring denna pendelrörelse mellan ett görande och ett kritiskt reflekterande.
Vi följer noggrant de exempel som växer fram i den konstnärliga forskningen och den nationella och
internationella diskussion som förs om hur den konstnärliga kunskapen bäst ska kommuniceras och
dokumenteras, och hur man bör handleda konstnärliga processer.

1.3 Bakgrund
Teaterhögskolans kvalitetsarbete hänger samman med utbildningarnas rekrytering av studenter, med
utbildningarnas form och innehåll samt med formerna för återkoppling av studenternas erfarenheter av
och synpunkter på utbildningarna. I detta avsnitt presenteras uppgifter om rekrytering och
genomströmning för Teaterhögskolans olika utbildningar, utbildningsplaner, kursplaner och
studieplaner, översikter över utbildningsstrukturer, undervisningsformer och bemanning av kurser,
samt olika slags inhämtande av studenters, alumners och avnämares synpunkter på utbildningarna
genom kursutvärderingar och enkäter.

1.3.1 Rekrytering och genomströmning
1.3.1.1 Rekrytering och genomströmning, konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
Teaterhögskolan i Malmö har varje år ca 900 sökande till 12 platser på skådespelarprogrammet. Trots
en osäker arbetsmarknad med minskade anslag för kultursektorn minskar inte söktrycket utan har
snarare ökat på senare år. Utformningen av antagningsproven är under ständig process för att förbättra
och konkretisera juryarbetet för att hitta de studenter som bäst kan tillgodogöra sig undervisningen.
Skolans uppgift är i första hand inte att hitta duktiga studenter utan att genom att tillhandahålla
kunskap och verktyg bereda framtidens scenkonstnärer möjlighet att finna sin väg och skapa sin
generations teater. Vid antagningsproven tillämpas Kriterier för särskild behörighet till Konstnärligt
kandidatprogram i skådespelarkonst, som är tillgängliga för de sökande via Teaterhögskolans hemsida.
Denna särskilda behörighet uppnås efter godkända resultat på antagningsprov 1 och 2.
Genomströmningen på skådespelarutbildningen är nära 100 %. Den höga siffran har självfallet
samband med den hårda urvalsprocessen före utbildningens början.
Antagningsjuryn består av lärare från skolan, en representant för yrkeslivet och en student. Proven
består av tre delar med gallring mellan varje del. Prov ett innebär att den sökande spelar upp en
monolog, och prov två innebär att den sökande redovisar en förberedd scen, ett kort arbetsmoment
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med denna scen inför juryn, ett rörelseprov samt en skriftlig reflektionsuppgift. Det avslutande tredje
provet innebär att den sökande under flera dagar kommer till skolan och deltar i olika lektioner ledda
av skolans lärare med assistans av studenter. Lektionerna är upplagda med fokus på att upptäcka den
sökandes begåvnings- och kunskapsstatus såväl som utvecklingspotential och samarbetsförmåga. En
viktig sidoeffekt är att skolans studenter via sitt deltagande under antagningsproven får möjlighet att
formulera sig kring pedagogiska frågor och därigenom upptäcker och befäster sina kunskaper.
Dialogen mellan lärare och studenter under detta arbete bidrar till att skolans pedagogik genomlyses
och utvecklas.

1.3.1.2 Rekrytering och genomströmning, övriga utbildningar
Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande har antagning till fyra platser vart
tredje år. Dessa platser har normalt närmare 50 sökande. Genomströmningen på programmet är hög
vilket beror dels på de omsorgsfullt genomförda antagningsproven som garanterar att de mest lämpade
sökande antas, dels på den i hög grad individualiserade undervisningen.
Antagningsproven bedöms av en jury vilken består av lärare från utbildningen, en
yrkeslivsrepresentant och avgångsstudent från programmet. Med ansökan till programmet ska
medfölja två arbetsprover som ska visa tidigare erfarenheter av dramatiskt eller sceniskt författande.
Utifrån dessa arbetsprover görs det första urvalet bland de sökande. I nästa steg får de sökande som
gått vidare i processen till antagningsprov på Teaterhögskolan två förelagda skrivuppgifter samt kallas
till intervju av juryn. Under intervjudagen på Teaterhögskolan gör de sökande ytterligare prov, dels i
textanalys, dels i förelagda skrivprov. Programmets nuvarande avgångsstudenter assisterar och deltar i
provförfarandet. Detta studentdeltagande syftar till att ge programmets befintliga studenter insikt i sin
egen utveckling inom området.
De fristående kurserna i Konceptuell scenkonst (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs om
vardera 30 hp) är utformade för studenter vilkas ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande
inom scenkonstfältet. Inför varje fristående kurs sker en behörighetsbedömning. Behörighet för den
första kursen är studier med scenkonstnärlig konceptuell inriktning om minst 90 hp eller motsvarande.
Urval sker genom bedömning av ett personligt brev samt arbetsprov i form av dokumentation av
tidigare genomförda egna verk. Även för fortsättningskursen och kandidatkursen sker liknande
behörighetsbedömning och urval för att säkerställa att kvaliteten bibehålls utbildningen igenom.
Behörighetsbedömning och urval genomförs av kursansvarig och undervisande lärare.
Genomströmningen på utbildningen är hög vilket beror på behörighetskraven och urvalens utformning
som säkerställer att de mest lämpade av de sökande antas.
Forskarutbildningens behörighetsvillkor och urvalskriterier återfinns i den Allmänna studieplanen.
Särskild behörighet till den konstnärliga forskarutbildningen i teater på forskarnivå har den som har
– avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för skådespelare eller
annan scenisk utbildning eller ha därmed jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete, och
– har utfört konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna
del av utbildningen kan bedömas.
I samband med ansökan ska sökande i en forskningsplan redogöra för sitt tänkta forskningsprojekt.
Planen ska innehålla projektbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande. Grunden
för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Efter ett första urval
genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära
kompletterande handlingar.
Kriterier för urvalet är
– den sökandes plan och syfte för ett tänkt arbete och antagningsnämndens bedömning av dessa,
– den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildning,
– projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period
motsvarande fyra års utbildning på heltid),
– forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till
och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning, och
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– institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning.
Forskarutbildningen är en jämförelsevis ytterst liten miljö; genomströmningen har hittills varit 100procentig. En av Teaterhögskolans doktorander har under pågående forskarutbildning antagits som
doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola och fortsätter sina forskarstudier där.

1.3.2 Utbildningsplaner, kursplaner, studieplaner
En central utgångspunkt för kvalitetsarbetet är de dokument som styr utbildningarnas mål, innehåll
och examination. Här nedan länkas till utbildningsplaner, kursplaner, studieplaner med mera för
Teaterhögskolans olika utbildningar.

Program
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
Kriterier för särskild behörighet till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
Måluppfyllelse rörande examensmålen för Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets praktisk/konstnärliga del
Instruktioner för kandidatexamensarbetets reflekterande del
Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets reflekterande del
Bedömningskriterier för extern kollegial granskning av examensarbete vid Konstnärligt
kandidatprogram i skådespelarkonst
Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande
Måluppfyllelse rörande examensmålen för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt
författande

Fristående kurser
Konceptuell scenkonst

Forskarutbildning i Teater
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i teater

Kursplaner för obligatoriska kurser inom forskarutbildningen (30 hp)
Konstnärlig metod 1, 7,5 hp
Konstnärlig metod 2, 7,5 hp
Akademiskt skrivande, 7,5 hp
Perspektiv på konstnärlig forskning, 7,5 hp

1.3.3 Utbildningsstruktur, undervisningsformer och bemanning av kurser
Den konkreta uppläggningen av utbildningarna är en viktig utgångspunkt för Teaterhögskolans
kvalitetsarbete. I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de olika utbildningarnas struktur,
undervisningsformer och bemanning av kurser.

1.3.3.1 Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
Utbildningsstruktur
De olika kursernas omfattning framgår av denna översikt över Konstnärligt kandidatprogram i
skådespelarkonst, 180 hp.

Termin
Scenframställning
Rörelse
Röst, tal och text
Sång och musik

1
15 hp
4 hp
4 hp
4 hp

2
15 hp
4 hp
4 hp
4 hp

3
15 hp
4 hp
4 hp
4 hp

4
15 hp
4 hp
4 hp
4 hp

5
30 hp
0 hp
0 hp
0 hp

6
22 hp
2 hp
2 hp
2 hp

112 hp
18 hp
18 hp
18 hp

11

Teori samt kurser
och seminarier
Summa

3 hp

3 hp

3 hp

3 hp

0 hp

2 hp

14 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

180 hp

Termin 5 är praktiktermin. Det åligger Teaterhögskolan att i samråd med studenten ordna praktikplats
som skådespelare. Scenframställningsundervisningen under termin 6 utgörs av ett examensarbete som
innefattar en praktisk/konstnärlig del och en reflekterande del.

Undervisningsformer
Undervisningsformerna på skådespelarprogrammet omfattar enskild undervisning och
gruppundervisning, såväl i scenframställning som i övriga ämnen. Projekt inom scenframställning och
andra ämnen redovisas vid interna och offentliga uppspel och föreställningar. Skriftliga
reflektionsarbeten redovisas vid offentliga granskningsseminarier.

Bemanning av kurser
Inom de olika delkurserna ges undervisning i scenframställning och teori av lektor Henry Stiglund och
adjunkt Linda Ritzén, i scenframställning också av olika gästlärare (exempelvis Mariana Araoz,
Harald Leander, Monica Wilderoth). Undervisning i röst, tal och text ges av adjunkterna Lars-Magnus
Magnusson och Fredrika Tungström. Undervisning i rörelse ges av lektor Barbara Wilczek Ekholm,
adjunkt Richard Kolnby och Kajsa Ingemansson samt av olika gästlärare. Undervisning i musik ges av
lektor Sven Bjerstedt och i sång av adjunkt Monica Tyllgren. Insatser som seminarieledare, handledare
och examinator görs av lektor Kent Sjöström.

1.3.3.2 Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande
Utbildningsstruktur
De olika kursernas omfattning framgår av denna översikt över Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt
och dramatiskt författande, 180 hp.

Termin
Sceniskt och
dramatiskt
författande
HDK
(Handling,
drama och
kommunikation)
Repertoarkunskap
Dramatikerns
ekonomi och
rättigheter
Examensuppgift
Summa

1
20 hp

2
20 hp

3
20 hp

4
20 hp

5
20 hp

6
0 hp

100 hp

5 hp

5 hp

5 hp

5 hp

4 hp

5 hp

29 hp

5 hp

5 hp

5 hp

5 hp

3 hp

0 hp

23 hp

0 hp

0 hp

0 hp

0 hp

3 hp

0 hp

3 hp

0 hp

0 hp

0 hp

0 hp

0 hp

25 hp

25 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

30 hp

180 hp

Undervisningsformer
Undervisningsformerna på dramatikerprogrammet omfattar föreläsningar, individuell handledning och
grupphandledning, läskurser med skriftlig examination. Under utbildningens sista termin består
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undervisningen i att studenten med handledning författar ett dramatiskt verk jämte verkkommentar,
vilka examineras vid ett granskningsseminarium.

Bemanning av kurser
Inom de olika delkurserna ges dels undervisning och handledning av lektor Fredrik Haller och
doktorand Annika Nyman, dels handledning av lektor Jörgen Dahlqvist, dramaturg Maja Zade och
regissör/manusförfattare Goran Kapetanovich.

1.3.3.3 Konceptuell scenkonst
Utbildningsstruktur
De olika kurserna och delkursernas omfattning framgår av denna översikt över kurserna i Konceptuell
scenkonst.

Kurs/delkurs

Konstnärliga
metoder
Verkkommentar
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Workshop 4
Workshop 5
Reflektion
Examensprojekt
Summa

Konceptuell
scenkonst,
grundkurs
7,5

Konceptuell scenkonst,
fortsättningskurs
7,5

Konceptuell
scenkonst,
kandidatkurs
7,5
7,5

7,5
7,5
7,5

7,5
42

7,5
12
3
30

22,5

30

15
30

3
15
90

Grundkursen SKÅL01 (30 hp) omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 hp:
– Konstnärliga metoder 1. Här arbetar studenterna enskilt och i grupp med expanderat skrivande av
scentext i första, andra och tredje person.
– Workshop 1. Här arbetar studenterna med ljud. Arbetet utmynnar i en kort audiowalk och ett hörspel.
– Workshop 2. Här arbetar studenterna med video. Kursen ger färdigheter rörande programvara och
videoteknik. Arbetet utmynnar i ett kortare videoverk.
– Workshop 3. Under rubriken ”In the blend” utarbetar studenterna ett egeninitierat scenkonstprojekt
som kombinerar två–tre av medierna text, ljud och video.
Grundkursen SKÅL02 (30 hp) omfattar tre delkurser:
– Konstnärliga metoder 2 (7,5 hp). Här arbetar studenterna med att med utgångspunkt i en
omvärldsanalys utforma konstnärliga metoder för konceptutveckling.
– Workshop 4 (7,5 hp). Här arbetar studenterna med olika slags relationer mellan aktörer och publik
(”publikkontrakt”) samt med rummet som kreativ motor för scenkonstprojektet (”site-specific”
scenkonst).
– Workshop 5 samt Reflektion (12+3 hp). Här utarbetar studenterna ett egeniniterat scenkonstprojekt
jämte en skriven verkkommentar.

Undervisningsformer
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Undervisningsformerna inom kurserna i Konceptuell scenkonst omfattar föreläsningar, individuell
handledning och grupphandledning, workshops samt skapandet av ett sceniskt verk jämte
verkkommentar, vilka examineras vid ett granskningsseminarium.

Bemanning av kurser
Inom de olika delkurserna ges undervisning och handledning av lektorerna Fredrik Haller och Jörgen
Dahlqvist samt adjunkterna Carina Ehrenholm och Liv Kaastrup Vesterskov, vidare av doktorand John
Hanse samt de timförordnade lärarna Ebba Petrén, Etta Säfve och Jonas Åkesson.

1.3.3.4 Utbildning på forskarnivå i teater ledande till konstnärlig doktorsexamen
Utbildningsstruktur
Utbildningen omfattar 240 poäng fördelade på en del bestående av olika kurser och övriga poängsatta
moment om 60 högskolepoäng samt ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt om 180
högskolepoäng. Den forskarstuderande ska under utbildningen följa och bidra till kurs- och
seminariedelen vid forskarutbildningen i teater. Denna motsvarar 60 högskolepoäng. Här ingår kurser
som stöttar fördjupningen i doktorandens konstnärliga forskningsprojekt, lägger relevanta och kritiska
perspektiv på detsamma, eller stöttar förmågan till reflektion kring och kommunikation om den
konstnärliga processen.
Halva kursomfånget inom forskarutbildningen (30 hp) utgörs av obligatoriska kurser: Konstnärlig
metod 1–2 (7,5 + 7,5 hp), Akademiskt skrivande (7,5 hp) samt Perspektiv på konstnärlig forskning (7,5
hp). För närmare beskrivningar av de obligatoriska kurserna hänvisas till avsnitt 2.2.1.4 samt till
kursplanerna:
Konstnärlig metod 1, 7,5 hp
Konstnärlig metod 2, 7,5 hp
Akademiskt skrivande, 7,5 hp
Perspektiv på konstnärlig forskning, 7,5 hp
De valbara kurserna, som också omfattar 30 hp, väljs i samråd med handledaren. Kurser vid det egna
lärosätet examineras enligt de krav som ställts upp i respektive kursplan. Övriga poängsatta moment
examineras i den form (föreställningar), andra redovisningar, muntliga diskussioner, skriftliga
reflektioner etc som överenskommits med handledare/institutionens utsedde examinator. Vissa delar
av utbildningen kan ske vid utländsk konstnärlig högskola under förutsättning av en överenskommelse
mellan skolorna som garanterar nivån på studierna och dessa studiers integration i
forskarutbildningens helhet. Kurser som tas vid andra lärosäten examineras på samma sätt som kurser
vid det egna lärosätet, men tillgodoräknanden av kurser examinerade vid andra lärosäten och
bedömningen av övriga poängsatta moment sker av examinator utsedd av Konstnärliga
fakultetsstyrelsen.

Undervisningsformer
Undervisning ges i form av seminarier och kurser samt handledning enskilt och i grupp. I
undervisningen behandlas metoder och dokumentation i konstnärlig forskning. Dessutom ingår
valbara seminarier efter doktorandens individuella behov. Doktoranden har rätt till undervisning i
form av seminarier och handledda enskilda studiemoment. Institutionen har rätt att kräva att
doktoranden deltar aktivt i den erbjudna undervisningen.

Bemanning av kurser
Inom de obligatoriska kurserna ges undervisning av docenterna Kent Sjöström och Sven Bjerstedt
samt av lektor Jörgen Dahlqvist.
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1.3.4 Kursvärderingar/kursutvärderingar
En viktig utgångspunkt för att Teaterhögskolan ska kunna bedriva ett framgångsrikt
kvalitetsutvecklingsarbete är ett välfungerande system för kursvärderingar. Genom dessa kan
institutionen fånga upp studenternas erfarenheter av och synpunkter på de enskilda kurserna. Det är en
rättighet men inte en skyldighet för studenterna att uttrycka sig i en kursvärdering. Lunds universitets
ansvar för och hantering av kursvärderingar beskrivs här.
Vid Teaterhögskolan förekommer en rad former för kursvärderingar: skriftliga och muntliga delkurs-,
kurs- och terminsvärderingar samt (i vissa utbildningar) veckouppsummeringar på klassmöten. Detta
gäller för utbildning på samtliga nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De skriftliga
kursvärderingarna hanteras i enlighet med kursplanernas föreskrifter i slutet av varje kurs på så sätt att
studenterna erbjuds fylla i en kursvärderingsblankett som återsänds anonymt till ansvarig lärare.
Läraren sammanställer svaren och kommunicerar de uppkomna synpunkterna till studenterna.
Utbildningsledarna ansvarar för att eventuellt lämpliga förändringar av kurserna genomförs på
grundval av kursvärderingsresultatet. Kursvärderingarna behandlas av berörda lärare och läggs till
grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Det bör betonas att kvalitetsutveckling inom konstnärlig högskoleutbildning på ett viktigt sätt skiljer
sig från motsvarande arbete inom traditionella akademiska discipliner. Detta har att göra med
dynamiken mellan individualiserad och gemensam undervisning, som för Teaterhögskolans
vidkommande beskrivs närmare i avsnitt 2.2.1. Exempelvis hålls inom skådespelarutbildningen
enskilda uppstartssamtal med varje student inför starten på varje scenframställningsblock, där den
ansvariga läraren och studenten kommer överens om vad som ska ligga i fokus för arbetet. Detsamma
gäller inför varje skrivblock på dramatikerutbildningen. Utöver de generella målen för
undervisningsblocket, som framgår av kursplanen, formulerar studenten med stöd av läraren också
sina individuella utvecklingsmål. Denna dynamik mellan individualiserad och gemensam undervisning
har tydliga konsekvenser för kvalitetsutvecklingen, där den formativa utvärderingen framstår som
central.

1.3.5 Student-, alumni- och avnämarenkäter
Som ett led i kvalitetsutvecklingen har Konstnärliga fakulteten och Teaterhögskolan gjort ett antal
undersökningar av studenters, alumners och avnämares synpunkter på utbildningarna. Här länkas till
Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010
Studentbarometern 2012
Teaterhögskolans alumnienkät 2013
Teaterhögskolans avnämarenkät 2013
I arbetet med denna självvärdering har vi åter använt oss av Lunds universitets digitala
utvärderingssystem för att genomföra en enkätundersökning. Syftet med denna har varit att få
information om i hur stor utsträckning tidigare studenter anser sig vara rustade för en arbetsmarknad
inom utbildningens (huvud)område. Detta har skett i form av en digital enkät. I denna har även
efterfrågats information om hur våra utbildningars alumner värderar den utbildning vi givit och vad
som skulle kunna göras för att förbättra verksamheten, samt tips på förändringar i arbetet med att
utveckla skolans nya utbildningar.

1.4 Grundläggande utgångspunkter
Ett omfattande regelverk på flera nivåer styr Teaterhögskolans verksamhet och kvalitetsarbete. I detta
avsnitt länkas till relevanta lagar och förordningar samt till strategiska planer och handlingsplaner med
mera.

1.4.1 Lagar och förordningar
Teaterhögskolans verksamhet regleras av lagar och förordningar på flera nivåer:
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
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Högskolans lagar och förordningar
Högskolelagen
Högskoleförordningen
Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå

1.4.2 Strategiska planer
Teaterhögskolans verksamhet förhåller sig också till de strategiska planer som fastställts på
universitets-, fakultets- och institutionsnivå:
Strategisk plan för Lunds universitet
Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten
Strategisk plan för Teaterhögskolan i Malmö 2016–2020

1.4.3 Handlingsplan för Teaterhögskolan i Malmö 2018
Teaterhögskolans handlingsplan för 2018 har arbetats fram på uppdrag av institutionsstyrelsen. De
årliga handlingsplanerna ska visa och följa upp de huvudsakliga insatser skolan gör för att nå visionen
och målen som anges i den strategiska planen för Teaterhögskolan, men även förhålla sig till Lunds
universitets och konstnärliga fakultetens respektive strategiska planer.

1.4.4 Kvalitetsarbete vid Konstnärliga fakulteten
Utgångspunkterna för Konstnärliga fakultetens kvalitetsarbete beskrivs här: Kvalitetsarbete vid
Konstnärliga fakulteten.

1.4.5 Statistisk uppföljning
Lunds universitet tillhandahåller ett behovsanpassat verktyg för data om bland annat ekonomi,
personal och studerande: Kuben (LU:s verktyg för statistisk uppföljning).

1.5 Organisation och beslutsstruktur; kommunikation
Universitetsstyrelsen är Lunds universitets högsta organ. Universitetet är organiserat i åtta fakulteter
som leds av fakultetsstyrelser med övergripande ansvar för verksamheten inom respektive fakultet.
Teaterhögskolan tillhör tillsammans med Musikhögskolan och Konsthögskolan den Konstnärliga
fakulteten, som leds av den Konstnärliga fakultetsstyrelsen. Styrelsens ordförande är dekan. Styrelsen
är direkt underställd universitetsstyrelsen och ansvarar för planering och genomförande av all
grundläggande utbildning, forskning och forskarutbildning inom fakulteten. För genomförande av
dessa och andra övergripande uppgifter finns ett fakultetskansli.
Teaterhögskolans lokalt högsta organ är Institutionsstyrelsen, vars ordförande också är institutionens
prefekt/rektor. Styrelsen har nio ledamöter: fem lärare, en representant för teknisk/administrativ
personal, två studerande och en yrkeslivsrepresentant. Ämnes- och kursplaner fastställs i
institutionsstyrelsen. Det är också styrelsen som beslutar om institutionens budget, sedan tilldelning av
medel skett i fakultetsstyrelsen.
Gemensamma möten för all personal genomförs ungefär var tredje vecka. Den tekniska och
administrativa personalen (utbildningskansli, bibliotek, produktion, teknik, ateljé och service)
sammanträder regelbundet. Grundutbildningarnas undervisande personal sammanträder regelbundet i
skolans två lärarkollegier, ett för skådespelarutbildningen och ett för de övriga utbildningarna.
Forskarutbildningarnas undervisande personal sammanträder regelbundet i FoU-gruppen, där även en
doktorandrepresentant och fakultetens forskarutbildningshandläggare medverkar. En viktig länk
mellan dessa grupper och institutionsstyrelsen är Teaterhögskolans samverkansgrupp, där de ansvariga
för skolans olika utbildningar ingår och där skolans prefekt/rektor är ordförande.
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Ämneskollegier finns för skolans olika ämnen. Fasta grupper finns även för andra samrådsfrågor
såsom budget, lokaler, hemsida, jämställdhetsfrågor med mera.
Teaterhögskolans studentkår sammanträder regelbundet, och studentkårens ordförande har
regelbunden direktkontakt med skolans rektor/prefekt.
För institutionen innebär det en styrka att tillhöra Lunds universitet och att vara samorganiserad med
Konst- och Musikhögskolorna inom Konstnärliga fakulteten. I utformningen av program och kurser är
Teaterhögskolan självständig. Samverkan med andra enheter sker i form av regelverk som gäller hela
universitetet och/eller fakulteten. Konstnärliga fakulteten har fortlöpande varit en värdefull
samarbetspartner i frågor rörande budgetuppföljning, kvalitetskontroll samt studenters rättigheter och
har även fungerat som stöd på olika administrativa områden. Skolans bibliotek är personellt och
organisatoriskt samordnat med fakultetens övriga bibliotek. En process pågår för närvarande för att
samlokalisera fakultetens institutioner.
Här nedan länkas till information om universitetets och fakultetens organisationsstrukturer, till
Teaterhögskolans externa och interna webbinformation samt till universitetets stöd och verktyg för
kommunikation.
Lunds universitets organisationsstruktur
Regler och beslut vid Lunds universitet
Konstnärliga fakultetens organisationsstruktur
Konstnärliga fakultetens delegationsordning
Teaterhögskolans externa webbsida
Teaterhögskolans interna webbsida
Lunds universitets stöd och verktyg för kommunikation, IT m.m.
Lunds universitets språkpolicy
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2. Självvärdering
2.1 Område, miljö och resurser
I detta avsnitt beskrivs några grundläggande förutsättningar för kvalitetsutvecklingsarbetet inom
Teaterhögskolans utbildningar i form av personal, lokaler, utrustning, ekonomi och andra resurser.

2.1.1 Personal; kompetens, kompetensutveckling; publikationslistor;
handledarutbildning och högskolepedagogisk utbildning
Här förtecknas Teaterhögskolans undervisande, tekniska och administrativa personal.

2.1.1.1 Lärarkompetens och lärarkapacitet
Teaterhögskolan har en konstnärligt och pedagogiskt välmeriterad grupp tillsvidareanställda lärare.
Lärarnas väl beprövade samarbete över ämnesgränserna inom ramen för utbildningarnas
ämnesintegration skildras närmare i inledningsavsnittet 1.1.2. Den undervisande personalen utmärks
också av en tilltagande forskningsanknytning. Skolans docenter har deltagit i utvecklingen av
forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom teaterområdet i Sverige.
Samtliga lärare har mångårig konstnärlig och pedagogisk verksamhet, i några fall även internationellt.
Två av dem har genomgått Lunds universitets forskningshandledningsutbildning, och flera är
verksamma med forskarutbildning, forskningspresentationer och sakkunniguppdrag.
Skolans lärare är efterfrågade som lärare vid andra av universitetets institutioner, vid teatrar och vid
andra lärosäten. De flesta av lärarna har också genomgått flera högskolepedagogiska kurser.
Teaterhögskolans alumnienkät 2013 innehåller följande fritextsvar (under rubriken ”Övriga
synpunkter och kommentarer”):
I överlag motsvarade de tre åren på teaterhögskolan med råge mina förväntningar, mycket på grund av lärare
med mycket kunskap, nyfikenhet och hängivenhet.

Studentbarometern 2012 ger denna sammanfattning: ”Det studenterna i första hand framhåller hos sina
lärare är deras kunskaper i ämnet, deras engagemang och bemötande samt deras förmåga att utveckla
studenternas konstnärliga sidor” (s. 7).
Som belägg för lärarkompetensen kan nämnas att flera av Teaterhögskolans lärare har tilldelats Lunds
universitets pedagogiska pris. (Universitetet har över 7000 anställda.) Några av prisnomineringarna
citeras i relevanta sammanhang i denna självvärdering (se främst avsnitt 2.2.1).
Flera av Teaterhögskolans lärare har under lång tid varit aktivt involverade i genus- och
jämställdhetsarbete på institutions-, fakultets- och universitetsnivå.

2.1.1.2 Lista över lärare med LUCRIS-länkar
I detta avsnitt förtecknas Teaterhögskolans undervisande personal med titel, tjänstgöringsomfattning
och huvudsaklig undervisningsinriktning. De bifogade länkarna till Lunds universitets
publikationsdatabas LUCRIS innehåller information om lärarnas forskningspublikationer, konstnärliga
utvecklingsarbeten och publikationer med pedagogisk inriktning.

Universitetslektorer med docentur
Sven Bjerstedt, f 1962, lektor i musik, 100 %; docent i musikpedagogik;
undervisar i musik på skådespelarprogrammet samt i obligatoriska kurser inom forskarutbildningen,
huvudhandledare för doktorand i teater
Sven Bjerstedt i LUCRIS
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Kent Sjöström, f 1954, lektor i rörelse, 100 %; docent i teater;
undervisar i teori och konstnärlig forskningsmetod på samtliga skolans utbildningar och
utbildningsnivåer, huvudhandledare för doktorand i teater;
Lunds universitets pedagogiska pris 2007
Kent Sjöström i LUCRIS

Universitetslektorer (odisputerade)
Ditte Maria Bjerg, f 1960, lektor i teater och samhälle, 100 %;
tjänstgör som rektor/prefekt för Teaterhögskolan
Ditte Maria Bjerg i LUCRIS
Jörgen Dahlqvist, f 1968, lektor i teater och samhälle, 60 %;
undervisar i konstnärlig metod på masterprogrammet, Teaterns teori och praktik och Konceptuell
scenkonst samt i obligatoriska kurser inom forskarutbildningen
Jörgen Dahlqvist i LUCRIS
Fredrik Haller, f 1971, lektor i dramaturgi, 100 %;
undervisar i dramatiskt författande på dramatikerprogrammet samt i konstnärlig metod på
masterprogrammet
Fredrik Haller i LUCRIS
Henry Stiglund, f 1964, lektor i scenframställning, 100 %;
undervisar i scenframställning och teori på skådespelarprogrammet
Henry Stiglund i LUCRIS
Barbara Wilczek Ekholm, f 1954, lektor i rörelse, 100 %;
undervisar i rörelse på skådespelarprogrammet;
Lunds universitets pedagogiska pris 2007
Barbara Wilczek Ekholm i LUCRIS

Universitetsadjunkter
Carina Ehrenholm, f 1975, adjunkt i teater och samhälle, 50 % (föräldraledig ht 2018);
undervisar i sceniskt berättande på Teaterns teori och praktik samt Konceptuell scenkonst
Liv Kaastrup Vesterskov, f 1988, adjunkt i teater och samhälle, 50 %;
undervisar i sceniskt berättande på Teaterns teori och praktik samt Konceptuell scenkonst
Richard Kolnby, f 1970, adjunkt i rörelse, 100 %;
undervisar i rörelse på skådespelarprogrammet;
nominerad till Lunds universitets pedagogiska pris 2008 och 2009
Richard Kolnby i LUCRIS
Lars-Magnus Magnusson, f 1955, adjunkt i röst, tal och text, 75 %;
undervisar i röst, tal och text på skådespelarprogrammet
Linda Ritzén, f 1972, adjunkt i scenframställning, 100 %;
undervisar i scenframställning och teori på skådespelarprogrammet
Linda Ritzén i LUCRIS
Fredrika Tungström, f 1980, adjunkt i röst, tal och text, 75 % (föräldraledig ht 2018);
undervisar i röst, tal och text på skådespelarprogrammet
Fredrika Tungström i LUCRIS
Monica Tyllgren, f 1965, adjunkt i sång, 100 %;
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undervisar i sång på skådespelarprogrammet
Monica Tyllgren i LUCRIS

2.1.1.3 Lista över teknisk och administrativ personal
I detta avsnitt förtecknas Teaterhögskolans tekniska och administrativa personal med titel och
tjänstgöringsomfattning.
Madeleine Bergquist, f 1978, bibliotekarie, 30 %
Stefan Ersson, f 1959, servicetekniker, 100 %
Eva Hedblom, f 1961, ateljéföreståndare, 80 %
Henrik Lagergren, f 1963, teatertekniker, 100 %
Marta Malmsten, f 1963, utbildningskoordinator, 100 %
Egzona Maloku, f 1988, ekonomihandläggare, 75 % (föräldraledig t.o.m. ht 2019)
Anders Mattsson, f 1981, producent, 100 %
Jan Michelsen, f 1971, teatertekniker, 100 %
Jenny Månström, f 1975, producent, 100 %

2.1.1.4 Regelverk för medarbetare, anställningsordning, riktlinjer för medarbetarsamtal och
högskolepedagogisk utveckling
Denna länk ger en översikt över det regelverk som gäller för medarbetare vid Lunds universitet:
Regler för medarbetare vid Lunds universitet.
De regler som universitetet tillämpar för anställning framgår av Lunds universitets
anställningsordning.
Här finns riktlinjer för de utvecklingssamtal som årligen genomförs med samtliga medarbetare vid
Lunds universitet: Lunds universitets riktlinjer för medarbetarsamtal.
För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet. Som en del i
den pedagogiska skickligheten ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller
motsvarande kunskaper. En särskild avdelning vid Lunds universitet ansvarar för stöd till och
utveckling av universitetets utbildningar på alla nivåer, bland annat genom högskolepedagogiska
kurser: Lunds universitets avdelning för högskolepedagogisk utveckling.

2.1.2 Lokaler, utrustning och övrig infrastruktur (bibliotek, IT m.m.)
Här ges en kort presentation av Teaterhögskolans speciallokaler, utrustning samt biblioteks- och ITresurser.

2.1.2.1 Speciallokaler (verkstäder, ateljéer, repetitionslokaler, studior etc) för övnings- och
projektarbete
Bryggeriteatern
– Scen 16x16 m. Antal platser: ca 150 (max 250)
– 3 loger för ca 18 personer
– Verkstad (trä och metall)
Lokaler Pralinenhuset, Bergsgatan
– 2 blackboxar, ca 150 kvm. Utrustade för teaterljus/ljud. Publik ca 60 personer.
– 1 studior för seminarier, scenframställning. Projektor för DVD, dator m m. Ljud för projektor och
CD m m. Lysrör och/eller tak-spotlights. Publik ca 40 personer.
– 1 studio för scenframställning, konceptuell scenkonst m m. Dator med program för
ljud/ljus/projektion och ljudkort för 4 kanaler. 4 aktiva högtalare, 10 LED-strålkastare och 4 ljustorn.
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Lysrör och/eller tak-spotlights. Publik ca 40 personer.
– 3 scenframställningsrum. Lysrör och/eller tak-spotlights. Publik ca 30 personer.
– 2 större rörelserum, ett med spegelvägg.
– 1 musikrum med omfattande instrumentuppsättning.
– 1 sångrum.
– Flera mindre undervisningsrum.
– Datasal för studenterna.
– Ljudstudio och inspelningsrum.
– Videoredigeringsrum.
En mer detaljerad beskrivning av några av Teaterhögskolans lokaler finns här.

2.1.2.2 Utrustning och verktyg för övnings- och projektarbete
Teaterljus
Digitalt ljusbord, eller datorstyrt ljus. Dimrar. Ca 250 strålkastare. 2 rökmaskiner. Laser.
Teaterljud
4-kanalssystem med 4 toppar och 2 subbasar. 3 mindre PA-system.
Video
3 videokameror. Studiostrålkastare. Digital videoredigeringsutrustning.
Ljud
Digital ljudredigering. Studiomikrofoner och livemikrofoner.
C:a 6 mobila projektorer. 4 Zoomar (mobil ljudinspelningsutrustning). Ett antal kassett/CD-spelare.
Datorer för ljud/ljus och projektioner. Ett antal aktiva högtalare för diverse projekt.
Specialgolv
för dans/teater m m.

2.1.2.3 Biblioteks- och IT-resurser
Institutionsbiblioteket rymmer boksamling (cirka 3000 volymer), pjäsbibliotek (cirka 2000 volymer)
och cirka 10 läsplatser. Teaterhögskolans personal och studenter har tillgång till universitetets samlade
utbud av biblioteks- och databasresurser. Biblioteksverksamhetens inriktning framgår av Konstnärliga
fakultetens bibliotekspolicy.

2.1.3 Fysisk och psykosocial studiemiljö; stödverksamhet
Studenters studiesituation kan medföra många olika slags behov av stöd. Beroende på behovens art
finns Teaterhögskolans studiekoordinator, servicetekniker och alla andra medarbetare tillgängliga för
stöd. Teaterhögskolans producent har varje vecka möte med skådespelarstudenterna för samtal om
aktuella studierelaterade frågor som inte är av pedagogisk art. I framtiden bör liknande möten
genomföras också med övriga studenter, så att alla får ta del av relevant information.
Tillhörigheten till Lunds universitet medför att ett omfattande nät av resurser finns tillgängliga för
Teaterhögskolans studenter vid behov. Här nedan länkas till några av dessa resurser.
Grundläggande information för Teaterhögskolans studenter
Studenternas rättighetslista
Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet
Service, rådgivning och stöd för studenter vid Lunds universitet
Stöd vid problem i studiesituationen
Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Studie- och arbetsmiljö
Konstnärliga fakultetens studentguide om diskriminering och trakasserier
Studenthälsan
Hjälp vid psykisk ohälsa och ångestproblematik
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Checklista för nya studenter
LU Student Guide 2017–18 (engelskspråkig)
Karriärvägledning
Karriärportalen

2.1.4 Ekonomi
En stor utmaning för att bibehålla och utveckla kvaliteten är kopplad till institutionens ekonomi.
Teaterhögskolan har under en period av år effektiviserat och dragit ner på personal och lokaler för att
få en mer långsiktigt hållbar ekonomi. Nu ser vi vissa effekter av detta i form av större sårbarhet när
något oväntat händer, sjukskrivningar och upplevda brister i arbetsmiljön. Det påverkar kvaliteten i
verksamheten. Den risk vi ser framför oss på längre sikt är att urholkningen av basanslagen förr eller
senare kommer att påverka utbildningens och forskningens kvalitet. Var den gränsen går är svårt att
säga, men risken är reell, och vi behöver ta fram strategier för att hitta vägar till stärkt finansiering.
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2.2 Utformning, genomförande, resultat
2.2.1 Kvalitetsarbete i respektive utbildning
Vid utbildningsutvärdering är frågan om kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i förhållande till
examensmålen av centralt intresse. I de följande avsnitten beskrivs kvalitetsarbete och kvalitetssäkring
i Teaterhögskolans olika utbildningar: Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (2.2.1.1),
Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande (2.2.2.2), Konceptuell scenkonst
(2.2.2.3) samt Utbildning på forskarnivå i teater ledande till konstnärlig doktorsexamen (2.2.2.4).

2.2.1.1 Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
En kort presentation av hur måluppfyllelse kontrolleras finns i dokumentet Måluppfyllelse mot
examensmål Konstnärlig kandidatutbildning i skådespelarkonst.
I det följande ges en mer detaljerad beskrivning av kvalitetsarbete och kvalitetssäkring rörande
samtliga examensmål för konstnärlig kandidatexamen i skådespelarkonst.
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Examensmål 1: Kunskap och förståelse
1. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse på
skådespelarkonstens område, dels kunskaper rörande konstartens praktiska och teoretiska grund,
dels kunskap om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning inom området.
All kunskap är i någon mening förkroppsligad, och detta är i synnerhet tydligt på det konstnärliga
området. Att undersöka och förstå vad som skapar den sceniska situationen är grundläggande i
Teaterhögskolans utbildningar. Via Stanislavskijs grundbegrepp ”de föreliggande omständigheterna”
knyter Teaterhögskolan i Malmö an till en bred internationell samsyn kring skådespelarutbildningens
metodik.
Examensmål 1 är centralt för all verksamhet inom kandidatprogrammet. Här ges därför en kortfattad
beskrivning av hur målet stegvis uppfylls inom utbildningen. Skildringen ger också en bild av
utbildningens progression, den konstruktiva länkning som genomsyrar upplägget. Redogörelsen för
hur övriga examensmål uppfylls kommer därför på olika punkter att kunna hänvisa till den följande
beskrivningen. De moment där kvalitetssäkring sker markeras i det följande med kursiv stil.
Utmärkande för skådespelarutbildningen är att den bygger på fördjupning och progression. Under
första terminen introduceras studenten för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder.
Studenten tränar sig genom övningar som ställer krav på att anpassa sig fysiskt, mentalt och
emotionellt till en scenisk uppgift. Detta utgör de första stegen mot att erövra ett metodiskt arbetssätt
och därigenom börja göra uppnådda arbetsresultat reproducerbara på ett skapande, processinriktat sätt.
Detta arbetssätt fortsätter genom hela utbildningen, med fördjupad svårighetsgrad och med noggrann
uppföljning av varje students utveckling.
Inför starten på varje scenframställningsblock, s.k. etydarbete, träffar ansvarig lärare varje student för
ett enskilt uppstartssamtal. Under detta samtal kommer lärare och student överens om vad som ska
ligga i fokus för arbetet.
Under samtalet diskuteras och klargörs de generella målen för undervisningsblocket, så som de
framgår av kursplanen. Utöver detta formulerar studenten, med stöd av läraren, sitt eget personliga
utvecklingsmål. Dessa kan vara alltifrån fysiska, sinnliga behov som att fördjupa sin förmåga att
behärska andning och energi till mera teoretiska behov som extra stöd i analysarbetet av rollfigurens
handlingslinje. Den rolluppgift studenten tilldelas bör bereda möjlighet för arbete och träning i det
som stödjer kunskapsutvecklingen.
Under samtalet kan läraren bedöma studentens förmåga att reflektera kring sin egen utveckling och
formulera sin kunskap vad gäller skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder.
Fortlöpande under arbetets gång återknyter lärare och student till detta samtal såväl i det praktiska
arbetet på golvet som i de ständigt återkommande veckosummeringarna där studentgruppen
tillsammans med lärarteamet utvärderar veckans arbete.
Under dessa veckosummeringar kan lärarteamet bedöma studenternas förmåga att tillgodogöra sig
undervisningen samt deras förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder.
Varje etydarbete redovisas i form av uppspel. I början av utbildningen är dessa redovisningar interna
men allteftersom utbildningen fortskrider öppnas dessa upp för en bredare publik.
Efter avslutat etydarbete träffar ansvariga lärare varje student för ett enskilt utvärderingssamtal.
Studentens arbetsinsats och kunskapsutveckling bedöms i relation till de mål som framgår av
kursplanen och som formulerades under uppstartssamtalet. I anslutning till denna utvärdering gör
studenten även en skriftlig reflektion över sin arbetsprocess, vilka nya kunskaper hon eller han erövrat
under arbetet samt börjar identifiera sina behov av ytterligare kunskap. Denna skriftliga reflektion
ligger till grund för planering av kommande etydarbeten.
Det pedagogiska arbetssättet präglas av en under lång tid utvecklad metodik som bygger på
ämnesintegration, där lärare med olika fokus samarbetar mot ett gemensamt mål (se vidare
inledningen, avsnitt 1.1, och Vallgårda, B. (2009). Att leda studenterna mot en rationell och kunnig
inställning i ett yrke som är fullt med mystik och obestämda begrepp. I E. Bommenel & M. Irhammar
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(red:er), Osynligt och självklart? (s. 33–38). Lund: Lunds universitet, CED. ).
Ett av målen för utbildningen är att studenten självständigt ska kunna lösa en rolluppgift. För att träna
sig i detta väljer studenterna själva, vid några tillfällen per termin, scener att studera in på egen hand
under några dagar. Dessa scener spelas sedan upp inför ett lärarteam som tillsammans med studenterna
utvärderar resultatet av arbetet.
Under utvärderingssamtalen, via den skriftliga reflektionen och det självständiga arbetet kan läraren
bedöma studentens kunskap och förståelse för skådespelarens praktiska och teoretiska grunder.
En viktig period under utbildningen är praktikterminen (termin 5) när studenten har sin praktik på en
teater och förväntas arbeta självständigt med sin rolluppgift i en uppsättning. Detta arbete följs
noggrant upp genom enskilda samtal mellan studenten och ansvarig lärare från Teaterhögskolan.
Denna lärare ser också de föreställningar som studenterna deltar i och kan därigenom bedöma hur väl
studenten uppfyller kursmålen.
Teaterhögskolans skådespelarstudenter är efterfrågade och uppskattade praktikanter då de besitter
relevant hantverkskunnande och håller god nivå i jämförelse med de professionella skådespelarna.
En viktig kvalitetssäkring för utbildningen är också den bedömning av studentens kunskap och
förståelse på skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder som regissörer och teaterledning
gör.
Den praktiska, konstnärliga delen av kandidatexamensarbetet utgör utbildningens två sista
etydarbeten. Studenten arbetar här med pedagoger/regissörer som ställer professionella krav på att
studenten självständigt ska lösa sin rolluppgift inom ramen för en uppsättningsidé. Även här följs
arbetet upp genom enskilda samtal mellan student och en av skolans lärare. Uppsättningarna spelas
offentligt under en längre tid och recenseras i dagspressen.
Efter avslutat arbete inhämtar kollegiet regissörens bedömning av studenterna. Examinator gör sedan
med hjälp av kollegiet en samlad bedömning av studentens kunskap och förståelse för
skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder.
Skådespelarutbildningens kandidatexamensarbete, som genomförs under termin 6, omfattar totalt 22
poäng. Kandidatexamensarbetet består dels av en praktisk/konstnärlig, dels av en skriftlig eller på
annat sätt dokumenterbar reflekterande del. Proportionerna mellan dessa delar kan variera.
Reflektionsarbetets omfattning är som regel liten. Se vidare Instruktioner för kandidatexamensarbetets
reflekterande del.
Den praktisk/konstnärliga delen av kandidatexamensarbetet genomförs i ett eller flera pedagogiska,
processinriktade arbeten med pjäser eller delar av pjäs. Arbetena innehåller alla uppsättningsmoment
från läsning och analys till färdigt resultat och möte med publik. Arbetsmaterialen väljs med hänsyn
till den specifika gruppens behov av utmaningar i relation till de erfarenheter studenterna gjort under
sin praktiktermin. Studenten stimuleras till egna konstnärliga initiativ i relation till ensemblens
gemensamma koncept och förhållningssätt till pjäsmaterialet.
Ämnet för den reflekterande delen tar sin utgångspunkt i erfarenheter ur den enskilda studentens
konstnärliga praktik och väljs av studenten i samråd med handledare. För en närmare beskrivning av
reflektionsarbetenas roll och funktion i skådespelarutbildningen, se Bjerstedt, S., & Emgård, H.
(2013). Reflektioner om reflektion: Något om skådespelarutbildningens reflektionsuppgifter. Lund:
Lunds universitet, CED.
Examinationen av den praktisk/konstnärliga delen av kandidatexamensarbetet regleras av
Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets praktisk/konstnärliga del. Arbetet följs också upp
genom enskilda samtal mellan student och en av skolans lärare. Uppsättningen eller uppsättningarna
spelas offentligt under en längre tid och recenseras i dagspressen.
Den reflekterande delen av kandidatexamensarbetet examineras sedan det presenterats och diskuterats
vid ett offentligt granskningsseminarium.
Båda delarna av kandidatexamensarbetet görs vidare till föremål för såväl extern som intern kollegial
granskning, som regleras av Bedömningskriterier för kollegial granskning.
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Examinator för kandidatexamensarbetet deltar inte som handledare för någon del av detta arbete.
Däremot skaffar sig examinator i flera avseenden ett bredare underlag för examinationen av
reflektionsuppgiften än vid konventionellt akademiskt uppsatsskrivande: (a) examinator är informerad
om och involverad i återkommande samtal under studentens hela reflektionsprocess; (b) det visar sig
erfarenhetsmässigt (och uppmuntras aktivt) att diskussionerna mellan respondent och opponent vid
granskningsseminarierna ofta förs på en mycket hög nivå, så att de kommer att utgöra substantiella
bidrag till eller fortsättningar på de reflekterande arbetena.
Handledning sker både individuellt och i grupp. Omfattningen i tid varierar, men riktlinjen en
klocktimma per vecka och handledd student har varit vägledande.
Bedömningskriterier för examensarbetena har arbetats fram och fastställts av lärarkollegiet vid
skådespelarutbildningen. För examensarbetets praktisk/konstnärliga del(ar) gäller följande
bedömningskriterier:
För att tilldelas betyget Godkänd ska studenten genom sin konstnärliga prestation och i samtal visa förmåga
– att förstå och analysera rollfigurens genomgående handlingar och mål i relation till pjäsmaterial och
konceptidé
– att göra medvetna val vad gäller rollfigurens handlingar och uttryck i relation till pjäsens berättelse och
uppsättningens formspråk
– att behärska sina uttryck i kropp och röst i relation till föreställningens krav att att anpassa sig till
ensemblens krav på samarbete och samspel (Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets
praktisk/konstnärliga del)

För den reflekterande delen av examensarbetet gäller följande bedömningskriterier:
Visar studenten förmåga att kommunicera sina reflektioner med utgångspunkt i en frågeställning som
relaterar till det egna arbetet som skådespelare?
Visar studenten förmåga att granska sitt eget arbete utifrån konstnärliga, samhälleliga och arbetsetiska
aspekter?
Har studenten presenterat en klar och rimlig problemställning, en väl motiverad metodisk uppläggning och
resultat som räcker för att besvara de ställda frågorna?
Har studenten reflekterat över vilka konsekvenser resultaten får för eget framtida arbete?
Är framställningen väl disponerad och lätt att följa? (Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets
reflekterande del)

Att utbildningens uppläggning leder till att studenternas prestationer framgångsrikt uppfyller
examensmål 1 kan styrkas genom:
(1) Teaterhögskolans egna systematiska undersökningar bland tidigare studenter (alumnienkät 2013
och 2018) respektive regissörer och teaterchefer (avnämarenkät 2013);
(2) den alumniundersökning som utförts av Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet;
(3) nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris;
(4) exempel på Teaterhögskolans studenters insatser i svensk scenkonst.
Här nedanför anförs i tur och ordning några sådana exempel på kvalitetssäkring.
1. Teaterhögskolans alumni- och avnämarenkäter. I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger
100% av de svarande att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått (a)
kunskap om och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder samt (b) kunskap
om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning. (Motsvarande siffror i Teaterhögskolans
avnämarenkät 2013 är 87,5% respektive 75%.) I Teaterhögskolans alumnienkät 2018 anger 100% av
de svarande att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått kunskap om och
förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder, och 96,2% av de svarande anger
att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått kunskap om och erfarenheter av
metod, processer och fördjupning.
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2. Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010 visar att en stor del (88%) av fakultetens alumner
har sin försörjning inom det konstnärliga området: ”Andelen är högst bland skådespelarna” (s. 17).
Drygt 80% av dessa försörjde sig inom teater på mer än halvtid (drygt 50% på heltid; s. 18). Nio av tio
från Teaterhögskolan hade funnit arbete inom teater senast sex månader efter avslutad utbildning (s.
22).
När det gäller utbildningens betydelse för alumnernas yrkesutövande på de konstnärliga områdena
påpekar konstnärliga fakultetens alumnundersökning: ”Särskilt stor användning av utbildningen hade
alumnerna från Teaterhögskolan” (s. 8). Utbildningens betydelse för att utveckla de tekniska
färdigheterna värderas högt både på musik- och teaterområdet, men ”Högst värderade skådespelarna
utbildningens betydelse för att utveckla deras tekniska färdigheter” (s. 35). En av Teaterhögskolans
alumner säger sig ha varit ”så förberedd som man kan vara” (s. 46).
Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010 visar att den hantverksmässiga grundsynen på
utbildningen framträder särskilt tydligt i intervjuer med skådespelarstudenter. I nästan samtliga
intervjuer påtalades Teaterhögskolans hantverksmässiga och tekniska inriktning som ett karakteristiskt
och i slutändan positivt särdrag för teaterutbildningen. Så här uttryckte sig en alumn om utbildningens
positiva egenskaper:
Positivt är att det är en skola som är väldigt hantverksmässigt inriktad och att man lär sig arbeta med det
man skall arbeta med, sin kropp, röst och allt sånt. […] generellt bra pedagoger och mycket av allt. (s. 37)

3. Nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris. Teaterhögskolans lärare har ofta
nominerats till och vid flera tillfällen tilldelats Lunds universitets pedagogiska pris (se också avsnittet
om lärarkompetens i självvärderingen). Några av dessa nomineringar är nära relaterade till
examensmål 1:
Hon har [...] utökat vår disponibilitet och säkerhet och öppenhet; därmed skapande ett större rum för det
sceniska uttrycket. (Ur prisnominering till Lunds universitets pedagogiska pris, som Barbara WilczekEkholm tilldelades 2007.)
Kent [har] varit drivande i att utveckla förmågan till reflektion hos skådespelare (Ur prisnominering till
Lunds universitets pedagogiska pris, som Kent Sjöström tilldelades 2007.)

I sammanhanget bör nämnas att Teaterhögskolans lärare Kent Sjöström med sin doktorsavhandling
Skådespelaren i handling. Strategier för tanke och kropp (2007) har kommit att ses som ”en pionjär i
att inifrån synliggöra teaterns praktik som ett kunskapsområde” (Svenska Dagbladet 26.8.2007).
4. Teaterhögskolans studenters insatser i svensk scenkonst. Alumner från Teaterhögskolan i
Malmö är och har varit väl synliga på scen och film. Ett stort antal viktiga teatergrupper har bildats
och/eller drivits av Teaterhögskolans alumner, bland andra: Darling Desperados, Ensembleteatern,
Moment, Potato Potato, Svensk symbolistisk teater, Teater Mutation, Teaterrepubliken, Teater Terrier,
Teater Tribunalen, TUR-teatern, Unga Konstnärliga Teatern. Flera alumner är eller har varit
verksamma som teaterchefer. 1
Ett stort antal alumner från Teaterhögskolan i Malmö har nominerats till Svenska Filminstitutets pris
Guldbaggen, 2 och flera har tilldelats den kungliga medaljen Litteris et Artibus för framstående
1

Exempelvis Anna Takanen (Göteborgs stadsteater, Stockholms stadsteater), Petra Brylander (Malmö
stadsteater), Monica Wilderoth (Borås stadsteater), Frida Röhl (Teater Tribunalen, Folkteatern i Göteborg),
Richard Turpin (Teater Tribunalen), Erik Holmström (Turteatern, Malmö Dockteater), Pontus Stenshäll
(Moment, Göteborgs stadsteater), Cilla Jelf, Pelle Hanæus (Regionteater Väst), Rikard Lekander (Örebro
länsteater).
2
Några av dem upptas i denna översikt. Bästa kvinnliga huvudroll: Ann Petrén (vinnare 2003, vinnare 2011),
Livia Millhagen (2003), Maria Kulle (vinnare 2004), Frida Hallgren (2004), Malin Crépin (2009), Maria
Sundbom (vinnare 2017). Bästa manliga huvudroll: Rolf Lassgård (1991, 1996, 1998, vinnare 1992 och 2015),
Björn Kjellman (1997, 1999), Michael Nyqvist (2004, vinnare 2002), Joel Kinnaman (vinnare 2010), Johannes
Brost (vinnare 2012). Bästa kvinnliga biroll: Cecilia Frode (2001, vinnare 2002), Ann Petrén (2004), Eva
Melander (vinnare 2016). Bästa manliga biroll: Tomas von Brömssen (vinnare 1995), Lennart Jähkel (2002,
2004, vinnare 1996), Krister Henriksson (1997), Michael Nyqvist (2000, 2005), Anders Ahlbom (2001, vinnare
2006), Göran Ragnerstam (vinnare 2002), Joel Kinnaman (2009).
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konstnärliga insatser. 3
Ovan redogör vi för utbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation till
skådespelarprogrammets examensmål 1. På grundval av beskrivningen gör vi den sammanfattande
värderingen att Teaterhögskolans studenter når en mycket hög måluppfyllelse av examensmål 1.

3

Krister Henriksson 2000, Philip Zandén 2003, Reine Brynolfsson 2007, Livia Millhagen och Ann Petrén 2015.
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Examensmål 2–5: Färdighet och förmåga
2. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga
förhållningssätt på skådespelarkonstens område.
3. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar på skådespelarkonstens område.
4. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på
annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika
målgrupper.
5. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa sådan färdighet och kunskap som fordras
för att självständigt verka i arbetslivet.
I kursplanerna för Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst framgår tydligt att stor vikt läggs
vid att studenten närmar sig ett medvetet, specifikt och självständigt skapande. I samtliga etydarbeten
tränar sig studenten i att anpassa sig till den sceniska uppgiften, sätta sitt gestaltande arbete i relation
till och utforska de ramar som finns. Dessa ramar kan utgöras av pjäsens historiska och samhälleliga
kontext, pjäsens berättelse och det koncept som ligger till grund för arbetet, både vad gäller form och
innehåll. Det betyder att begreppet självständigt alltid sätts i relation till en konstnärlig helhet där
studenten förutsätts vara medskapande i hela processen. Termen ”beskriva” i den generella
målformuleringen (mål 2) motsvaras på skådespelarkonstens område närmast motsvaras av termen
”gestalta”.
Här ges en kortfattad beskrivning av hur examensmålen 2–5 stegvis uppfylls inom utbildningen. De
moment där kvalitetssäkring sker markeras i det följande avsnittet med kursiv stil.
Ett viktigt moment i utbildningen inleds i och med termin tre då studenten konfronteras med sceniskt
material från andra historiska epoker, texter i bunden form, arbete med mask och förstorade sceniska
uttryck.
Arbetet med analys av rollfiguren understöds av teoretiska studier. Studenten reflekterar över olika
förhållningssätt till pjäsmaterialet samt tränar sig i att i sitt gestaltande arbete göra för rollfiguren
specifika val av handlingar och uttryck med utgångspunkt i bland annat genus, historiska och
samhälleliga aspekter samt pjäsens berättelse och innehåll.
Det arbete som studenten bedriver inom scenframställningsämnet följs upp och fördjupas ytterligare
inom teoriämnet, genom teaterhistoriska studier och genom vidareutvecklade resonemang om
handling och situation. Förutom dramatiska texter problematiseras även teoretiska texter och
konstverk, och studenten tränar sig i att sätta sitt arbete i relation till samtida teater och samtida
estetiska frågeställningar. Fortlöpande under samtal under lektioner samt genom inlämnade skriftliga
reflektioner kan läraren bedöma studentens förmåga att beskriva, analysera och tolka form och
innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
För att studenten ska stärka sin förmåga att erövra scenisk disciplin – och därigenom i sitt gestaltande
arbete kunna anpassa sig till och tolka olika sceniska uttrycksformer – intensifieras integrationen
mellan ämnena röst, rörelse, sång, musik och scenframställning.
De etydarbeten som följer under resten av utbildningen syftar till att studenten ska sätta sitt arbete i
relation till form, teknik, innehåll, koncept och förhållningssätt till pjäsmaterial och publik.
Varje etydarbete inleds och avslutas, så som det beskrivs ovan (under examensmål 1), med enskilda
uppstartssamtal och avslutande utvärderingssamtal. Till detta kommer också att studenten efter varje
avslutad etyd reflekterar skriftligt över sitt arbete i relation till de mål som finns beskrivna i
kursplanen. I det gestaltande arbetet fortlöpande under scenframställningslektioner, under uppspel,
under samtal och i de skriftliga reflektionerna bedömer läraren studentens förmåga att
beskriva/gestalta, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt att kritiskt granska sitt eget
konstnärliga förhållningssätt till pjäsmaterialet.
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Skolan har alltid sett det som ett viktigt komplement till undervisningen att också erbjuda studenterna
internationella referenspunkter. Förutom gästlärare och föreläsare med internationella utblickar och
erfarenheter anordnar skolan också en studieresa under termin 4. Under senare år har denna resa ofta
gått till Berlin. Skolan har haft ett kontinuerligt utbyte och samarbete med Hochschule für
Schauspielkunst ”Ernst Busch” Berlin och ser det som en viktig sak att även i framtiden kunna erbjuda
studenterna möjlighet att jämföra sina utbildningar och reflektera över eventuella skillnader. Berlinteatrarna har med sina intellektuellt och formmässigt utmanande föreställningar fungerat som
inspirationskällor för många svenska teaterarbetare och i hög grad påverkat svensk teater. Därför ser
skolan det som en viktig del i utbildningen att studenterna får ta del av den traditionen. Efter
studiebesök och teaterföreställningar reflekterar studenterna muntligt med ansvarig lärare om sina
erfarenheter, upptäckter och sätter sina egna kunskaper i relation till dessa.
Dessa upplevelser och utbyten har betytt mycket för studenternas förmåga att kritiskt reflektera över
och sätta sitt eget arbete i relation till internationella konstnärliga förhållningssätt och strömningar vad
gäller form, teknik och innehåll.
Så som det beskrivs ovan (under examensmål 1) bereds studenten under termin 5 praktikplats på en
professionell teater. Studenten ökar sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera över sitt eget och
andras förhållningssätt inom teater, liksom kunskapen om det svenska teaterlandskapet, när
praktikterminen förbereds redan i slutet på termin 3, då regissörer och teaterchefer inbjuds till skolan
för att se uppspel och träffa klassen för att berätta om sina kommande projekt, uppsättningsidéer och
de teatrar de arbetar på.
Skolans praktikanter söker sig inte bara till nationalscenen och institutionsteatrarna, utan framför allt
till sådana regissörer och teatrar som beträffande form, teknik och innehåll befinner sig i framkant i
nyskapande svenskt teaterliv. Många recensioner vittnar om praktikanternas höga måluppfyllelse och
deras framgångar i dessa sammanhang.
Under praktikterminens spelperiod besöker en lärare från skolan teatern, ser föreställningen samt har
ett enskilt utvärderingssamtal med studenten. Under detta samtal reflekterar studenten kring
arbetsprocessen, sitt eget, sina kollegers och regissörens förhållningssätt till uppsättningens form och
innehåll samt erfarenheten av upprepade publikmöten. Under detta samtal börjar studenten, med stöd
av läraren, också på ett fördjupat sätt formulera sig kring den frågeställning som sedan ligger till grund
för den reflekterande delen av examensarbetet under termin 6. Genom att se föreställningen och
samtala med studenten bedömer läraren studentens förmåga att beskriva/gestalta, analysera och tolka
form, teknik och innehåll; att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
på skådespelarkonstens område; att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer; att
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem; att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar; att muntligt redogöra för och diskutera sin verksamhet och
konstnärliga frågeställningar; samt sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt
verka i arbetslivet.
De praktiska delarna av examensarbetet genomförs, så som det beskrivs ovan under examensmål 1,
med en av skolans pedagoger och en externt rekryterad pedagog/regissör och utmynnar i flera
offentliga föreställningar. Huvudsyftet med examensarbetet är inte främst de konstnärliga resultaten
utan en pedagogisk fördjupning som utmynnar i konstnärliga föreställningar. Pedagog/regissör och
material väljs utifrån studenternas behov. Ett viktigt mål för utbildningen är att studenterna ska skaffa
sig tillräckliga verktyg för att gå ut i arbetslivet och skapa sin egen generations teater. Därför ska
examensarbetena i möjligaste mån representera samtida scenkonst vad gäller form och innehåll.
Arbetena följs upp genom kontinuerliga samtal mellan studenter och lärare.
Arbetet med den reflekterande delen av examensarbetet börjar förberedas genom gemensamma
seminarier redan innan studenten går ut på praktik. Seminarierna ger en generell orientering om
reflektionsarbetets roll och funktion samt konkreta exempel på frågeställningar, metoder och
dokumentation. Redan i detta skede har många studenter idéer om frågeställningar som intresserar
dem. De frågeställningar som tas upp har sin utgångspunkt i studentens egen praktik och erfarenhet.
De rör praktiska och metodiska frågor, relaterade till skådespelarens arbete, som studenten har brottats
med under utbildningen eller ser som viktiga frågor att bearbeta och ta ställning till inför sitt stundande
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yrkesliv. Dessa frågeställningar kan både förändras och utvecklas genom de erfarenheter studenten får
vid mötet med arbetslivet under sin praktik. Studenten är sedan början av utbildningen van att
reflektera både muntligt och skriftligt över sitt arbete. Genom att på en högre nivå börja formulera
personliga frågeställningar som kanske berör hela utbildningen, tendenser inom teatern vad gäller
form och innehåll, sitt eget och andras förhållningssätt samt genom att tränas i att kommunicera detta,
börjar studenten ta ansvar för sina ytterligare behov av kunskap och utveckling. Detta är ett viktigt
steg mot ett moget konstnärskap. Under praktikterminen finns en eller flera av skolans lärare till hands
som handledare för att stödja studenten i detta arbete.
Den praktiska delen av examensarbetet redovisas genom offentliga föreställningar. Den reflekterande
delen redovisas genom öppna kandidatseminarier där studenterna opponerar på varandras arbeten.
Efter avslutat arbete med både den praktiska och den reflekterande delen av examensarbetet inhämtar
kollegiet regissörens bedömning av studenterna. Examinator gör sedan med hjälp av kollegiet och
samtal med handledare en sammanvägd gemensam bedömning av studentens förmåga att
beskriva/gestalta, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga förhållningssätt, samt av studentens förmåga att muntligt och skriftligt eller
på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika
målgrupper.
Inriktningen på medvetet, specifikt och självständigt skapande (examensmål 3) betonas i mål och
kursinnehåll för scenframställningsämnet. Studenten ska exempelvis
•
•
•

genom sitt gestaltande arbete visa förmåga att göra för rollfiguren specifika val av handlingar
och uttryck i relation till pjäsens kontext och berättelse (termin 3);
visa kunskap om och förståelse för den egna skådespelarprocessen i relation till en
professionell teateruppsättning (termin 5); och
visa förmåga att göra självständiga, medvetna, konstnärliga val av handlingar och uttryck i
kropp och röst, i relation till det sceniska arbetets berättelse och formspråk med hög förmåga
till samspel och samarbete (termin 6).

Tidsramar (examensmål 3) präglar och genomsyrar alla skådespelares och dramatikers arbete: från
kollationeringen och repetitionsschemat över premiärdatumet till spelperiodens föreställningstider. För
de kollektiva arbetsprocesserna är också förhållningssättet till tid en synnerligen viktig del av
arbetsetiken. Att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar är därför något helt centralt,
som tränas i varje utbildningsmoment, och måluppfyllelse i detta avseende kontrolleras såväl på
daglig basis som vid varje redovisningstillfälle.
Ett viktigt moment ur många aspekter, inte minst ur kvalitetsäkringssynpunkt, är den feedback
utbildningen får genom den kontakt som upprättas mellan lärosätet och de teatrar som tar emot
praktikstudenter. Under praktikterminen (termin 5) förväntas studenten ingå i ett professionellt
sammanhang och arbeta, så som övriga skådespelare i ensemblen, med att skapa, förverkliga och
uttrycka sina idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt
genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. Som i alla andra etydarbeten, och som
tidigare beskrivits, följs studentens arbete upp och bedöms av en ansvarig lärare som ser
föreställningen, samtalar med studenten och reflekterar kring kursmålen samt genom inlämnade
skriftliga reflektioner.
Efter avslutat arbete med examensproduktionerna inhämtar skolan pedagogens/regissörens bedömning
av studenternas kunskap och förmåga i relation till examensmålen. Genom denna kontinuerliga
uppföljning av arbetet och genom dessa samtal kan examinator bedöma studentens förmåga att
beskriva/gestalta, analysera och tolka form, teknik och innehåll; att kritiskt reflektera över sitt eget
och andras konstnärliga förhållningssätt på skådespelarkonstens område; att självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer; att identifiera, formulera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem; att genomföra uppgifter inom givna tidsramar; att muntligt redogöra
för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar; samt sådan färdighet och kunskap
som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
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Att utbildningens uppläggning leder till att studenternas prestationer framgångsrikt uppfyller
examensmål 2–5 kan styrkas genom:
(1) Teaterhögskolans egna systematiska undersökningar bland tidigare studenter (alumnienkät)
respektive regissörer och teaterchefer (avnämarenkät);
(2) den alumniundersökning som utförts av Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet;
(3) Studentbarometern;
(4) nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris.
Här nedanför anförs i tur och ordning några sådana exempel på kvalitetssäkring.
1. Teaterhögskolans alumni- och avnämarenkäter. I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger
100% av de svarande att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått förmåga
att beskriva, analysera och självständigt tolka sin rolluppgift i relation till uppsättningens form och
innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt på
skådespelarkonstens område. (Motsvarande siffra i Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 är 87,5%.) I
Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den motsvarande siffran 57,7%.
I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger 94,8% av de svarande att de i stor eller mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka sina
idéer, identifiera, formulera och lösa uppgifter, inom ramen för en uppsättning. (Motsvarande siffra i
Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 är 75%.) I Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den
motsvarande siffran 61,6%.
I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger 73,7% av de svarande att de i stor eller mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt
redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika målgrupper. I
Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den motsvarande siffran 73,1%.
I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger 100% av de svarande att de i stor eller mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt
verka i arbetslivet. (Motsvarande siffra i Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 är 100%.) I
Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den motsvarande siffran 80,8%. En av de svarande i denna
enkät ger följande sammanfattande omdöme:
Hantverksmässigt är jag väldigt glad att jag gick i Malmö. Man lär sig skådespeleri på ett väldigt djupt och
användbart sätt. Jag har blivit en väldigt självständig, analyserande skådespelare som var rustad för väldigt
många olika arbetssätt och regissörer.

2. Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010 visar att utbildningens betydelse för förmågan att
genomföra konstnärliga uppgifter inom given tid värderas avsevärt högre av alumner från
Teaterhögskolan än från fakultetens andra institutioner (s. 35).
3. Studentbarometern 2012 ger följande sammanfattning: ”Det studenterna i första hand framhåller hos
sina lärare är deras kunskaper i ämnet, deras engagemang och bemötande samt deras förmåga att
utveckla studenternas konstnärliga sidor” (s. 7). Vidare ges följande sammanfattande omdömen som
styrker att måluppfyllelsen beträffande examensmål 3 uppfattas som mycket hög:
Särskilt nöjda är de med hur utbildningen bidragit till deras förmåga att genomföra uppgifter inom givna
tidsramar, att uttrycka egna idéer samt att kunna identifiera ytterligare behov av kunskaper. (s. 7)
Studenter inom teater uttrycker inom vissa områden en starkare kunskapsutveckling än övriga studenter.
Särskilt nöjda är teaterstudenterna med hur de lärt sig identifiera och lösa konstnärliga och
gestaltningsmässiga problem, hur de utvecklats att kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga
förhållningssätt samt hur deras kompetens om arbetslivet har ökat (diagram 21). (s. 35)
Studenterna uppger att studierna varit viktiga för deras personliga utveckling och förmåga till
självreflektion. Detta framhålls särskilt bland teater- och konststudenter. Studenternas förmåga att formulera
och uttrycka sina konstnärliga val har också utvecklats under utbildningens gång, främst bland studenter
inom teater och konst (diagram 27). (s. 39)
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4. Nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris. Teaterhögskolans lärare har ofta
nominerats till och vid flera tillfällen tilldelats Lunds universitets pedagogiska pris (se också avsnittet
om lärarkompetens i självvärderingen). Några av dessa nomineringar är nära relaterade till
examensmål 2:
Barbara [...] har utvecklat pedagogiska redskap som leder studenten in i ett eget ansvarstagande för lärandet.
(Ur prisnominering till Lunds universitets pedagogiska pris, som Barbara Wilczek-Ekholm tilldelades
2007.)
Richard Kolnby får oss, genom sin genomtänkta pedagogik, att upptäcka kunskap själva. [...] Med sin
nyfikenhet, vilja och lust att hela tiden utvecklas vidare och lära sig mer, får Richard Kolnby oss studenter
att göra likadant. [...] Han uppmanar hela tiden till reflektion. Genom att själv vara noggrann i sina
formuleringar och vad han önskar uppnå med en lektion, lär han oss samtidigt att vara det i vårt eget arbete.
Det gör att vi lär oss ett självständigt sätt att förhålla oss till vårt arbete och därmed utveckla oss vidare på
egen hand. Det är något av det viktigaste vi tar med oss in i vårt yrke. (Ur prisnomineringar 2008 och 2009
till Lunds universitets pedagogiska pris, för Richard Kolnby.)

Vidare kan givetvis omdömen, recensioner etc tas till belägg för att utbildningsmålen uppfylls. Ett
färskt exempel kan hämtas ur Maria Edströms recension av Julius Caesar på Orionteatern i Expressen
2018-10-01, som kallar ”två praktikanter från Teaterhögskolan i Malmö veritabla fynd: Arina
Katchinskaias Casca och Rasmus Johansson som Antonius imponerar båda”. Ett annat finns i Björn
Gunnarssons recension av Drottningens juvelsmycke på Helsingborgs stadsteater i Helsingborgs
Dagblad 2018-10-01: ”Karin Li Körsbärsdal, praktikant från Malmö Teaterhögskola, drar ett tungt
lass med många rollbyten, bland annat kungamördaren Ankarström, och gör det med genomgående
lugn säkerhet.” Ytterligare ett finns i Ingrid Waaranperääs recension av Monica Wilderoths Lupinerna
på Östgötateatern i Dagens Nyheter 2018-10-14: ”Martina Hemmingsson gör en stor insats […] hon
har en avvaktande stillhet som drar blickarna till sig […] en tonsäkert varm och saklig Amanda
Krüger”.
Ovan redogör vi för hur utbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation till
skådespelarprogrammets examensmål 2–5. På grundval av beskrivningen gör vi den sammanfattande
värderingen att Teaterhögskolans studenter når en mycket hög måluppfyllelse av examensmål 2–5.
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Examensmål 6–8: Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att på skådespelarkonstens område
göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.
7. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förståelse för konstens roll i samhället.
8. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
På teaterns och skådespelarkonstens område är konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter i princip
alltid sammanvävda på ett sätt som gör det svårt att betrakta dem isolerade. I undervisningen i
scenframställning ställs både pjäsmaterialet och skådespeleriets hantverksmässiga och konstnärliga
aspekter systematiskt i relation till social och historisk kontext; detta presenteras och diskuteras
närmare ovan (under examensmål 2).
I reflektionsuppgifterna ställs det sceniska arbetet ytterligare i relief. Här kan konstnärliga perspektiv
dominera men lika ofta samhälleliga och etiska.
Här ges en kortfattad beskrivning av hur examensmålen 6–8 uppfylls inom utbildningen. De moment
där kvalitetssäkring sker markeras i det följande avsnittet med kursiv stil.
De reflekterande examensarbetena utgör inga prov eller kontrolldokument, utan de utgör ännu ett steg
i studenternas utveckling. Beroende på det enskilda reflekterande arbetets inriktning kommer det att
spegla en del av de insikter, förmågor och förhållningssätt som föreskrivs i examensmålen – men inte
samtliga. Vad som visas och kontrolleras i det reflekterande examensarbetet är studentens förmåga att
på skådespelarkonstens område göra bedömningar med hänsyn till vissa relevanta konstnärliga,
samhälleliga och/eller etiska aspekter, i förekommande fall även studentens förståelse för konsten i
samhället, men framför allt studentens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
utveckla sin kompetens. En fullständig måluppfyllelse säkras inte i examensarbetet, utan under hela
utbildningsprocessen i enlighet med det särskilda dokumentet om kontroll av måluppfyllelse mot
examensmålen. Se vidare Instruktioner för kandidatexamensarbetets reflekterande del.
Här ska några mer generella exempel på olika normkritiska initiativ vid skolan presenteras, med fokus
på genus och etnicitet.
Teaterhögskolans styrelse tillsatte 2003 en genusgrupp med studenter, lärare och personal.
Genusarbetet drevs under de första åren bland annat genom återkommande seminarier,
gästföreläsningar och workshops. 4
Genus- och jämställdhetsfrågorna på scenkonstområdet ställdes i fokus i kommittébetänkandet Plats
på scen (SOU 2006:42). Studentkåren och lärarkollegiet vid THM ställde sig bakom ett gemensamt
remissvar (daterat 2006-10-04). I detta yttrande kritiserade THM kommittébetänkandet på en rad
punkter för dess "alltför försiktiga eller otillräckliga" rekommendationer. 5 I remissvaret formulerades
också ett omfattande och långtgående lokalt åtgärdsprogram, "en prioriteringsordning för åtgärder
inom genus- och jämställdhetsarbetet med särskild relevans för vårt verksamhetsområde".6
De svenska teaterhögskolornas tvååriga gemensamma projekt Att gestalta kön (AGK, 2007–09)
innebar en ytterst välkommen resursförstärkning för det aktiva genusarbete som Teaterhögskolan i
Malmö hade inlett flera år tidigare. De ekonomiska resurserna i kombination med projektets
enastående höga personella kompetens möjliggjorde intensifierade, breddade och fördjupade ansatser.
En generell ökning av de studerandes och anställdas medvetenhet om genus och jämställdhet är
mycket påtaglig i den verksamhet som bedrivs och de samtal som förs. 7 Så här formulerar sig en
Bjerstedt, S. (red.) (2007). Genusarbete vid Teaterhögskolan i Malmö 2003–2007 – en tillbakablick. (Internt
arbetsmaterial, 80 s.) Malmö: Lunds universitet, Teaterhögskolan i Malmö. Pga innehållets art kan materialet
inte göras tillgängligt på webben, men skickas på förfrågan.
5
Bjerstedt, 2007, s. 33. Se föregående not.
6
Bjerstedt, 2007, s. 34. Se föregående not.
7
Edemo, G., & Engvoll, I. (red:er) (2009). Att gestalta kön: Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val.
Stockholm: Teaterhögskolan i Stockholm.
4
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student i en skriftlig utvärdering av utbildningens termin 5 (hösten 2012):
Vi som går ut denna skola har en spetskompetens i genusfrågor som jag tror kommer att vara ovärderlig
kunskap i framtiden. Det gör mig stolt.

Scenframställningsläraren Henry Stiglund har skildrat scenframställningspedagogikens utveckling vid
Teaterhögskolan i Malmö (Stiglund, H. (2010). Här och nu – att börja från början. Om pedagogisk
utveckling inom scenframställningsämnet vid Teaterhögskolan i Malmö. (Konstnärligt
utvecklingsarbete, 41 s.) Malmö: Lunds universitet, Teaterhögskolan i Malmö.). Bland annat ger han
en utförlig översikt över aktiviteter kring genusperspektiv inom ämnets ram. Grundövningarnas
observationer, där man studerar handlingar i rum och relationer mellan människor, har där inriktats på
att undersöka olika slags maskuliniteter och femininiteter. Inom ramen för etydarbete arbetar
studenterna vidare med förhållningssättet ’genus som gestus’, dvs rollfigurerna skapar sitt genus för att
uppnå något, och de kan genom att visa sprickorna i fasaden visa på konstruktionen i detta beteende.
Stiglund (2010) visar hur studenterna genom sina konkreta fysiska erfarenheter av det sceniska arbetet
och det objektiva förhållandet (den kreativa distansen) till rollens handlingar i kombination med en
experimentellt undersökande inställning har ställt sina egna spontana val under lupp och ”undersöka
andra möjliga val av handlingar och berättelser” (s. 37).
För att stimulera och utveckla normkritiska diskussioner och normkreativa arbetssätt anordnas
återkommande workshops och gästföreläsningar.
Vid skådespelarprogrammet har funnits ett behov att utveckla undervisningen i teater och samhälle,
för att i högre grad ge studenterna verktyg att anlägga teoretiska och kritiska perspektiv på de egna
praktiska resultaten och andras konstnärliga förhållningssätt, bland annat genom omvärldsorientering
på det samtida scenkonstfältet. Målen med denna undervisning ansluter nära till examensmålen 6–7,
att utveckla förståelsen för konstens roll i samhället och förmågan att göra bedömningar med hänsyn
till konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Avsikten med denna omvärldsorientering och omvärldsanalys är också att den ska bidra till
studenternas beredskap för arbetsmarknaden (examensmål 5), i kombination med det kontaktnät som
studenterna ges möjlighet att utveckla under praktikterminen (termin 5)
Från och med höstterminen 2018 anordnas därför en utbildningsgemensam seminarieserie där
gästföreläsare gör presentationer och leder diskussioner under följande teman: Varför klassiker – trots
allt; Fånge i systemet: om kulturpolitik och stödformer; samt Utblick Europa: scenkonsten och dess
hot.
Ur skådespelarprogrammets synpunkt är det angeläget att möjligheterna till ämnesintegration inte
reduceras ofördelaktigt till följd av reducerad undervisningstid för lärarna i de tekniska ämnena. Det är
också angeläget att Teaterhögskolans expertis beträffande skådespelarkonst inte nedvärderas i mötet
med andra metodiska förhållningssätt, så att skådespelarprogrammets välfungerande pedagogiska och
metodiska linje, som bygger på kontinuitet, fördjupning och progression, riskerar att brytas ned till
förmån för korta kurser med inriktning på flera olika slags tekniker och metoder.
Vad som behöver utvecklas i utbildningens nuvarande uppläggning är främst:
– undervisningen i teater och samhälle, för att i högre grad ge studenterna verktyg att anlägga
teoretiska och kritiska perspektiv på de egna praktiska resultaten och andras konstnärliga
förhållningssätt, bland annat genom omvärldsorientering på det samtida scenkonstfältet. De ansatser
som görs under höstterminen 2018 bör analyseras och vidareutvecklas.
En intressant möjlighet som behöver diskuteras vidare är också om och i så fall hur vissa alternativa
skådespelarmetoder (exempelvis researchbaserad devising-teater, där skådespelare också fungerar som
dramatiker och dramaturger) i framtiden bör ges utrymme inom skådespelarprogrammets tio
etydarbeten.
Att utbildningens upplägg leder till att studenternas prestationer framgångsrikt uppfyller examensmål
5–8 kan styrkas genom:
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(1) Teaterhögskolans egna systematiska undersökningar bland tidigare studenter (alumnienkät)
respektive regissörer och teaterchefer (avnämarenkät);
(2) den alumniundersökning som utförts av Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet;
(3) nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris.
Här nedanför anförs i tur och ordning några sådana exempel på kvalitetssäkring.
1. I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger 89,5% av de svarande att de i stor eller mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått förmåga att på skådespelarkonstens område göra
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. (Motsvarande
siffra i Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 är 75%.) I Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den
motsvarande siffran 53,9%.
I Teaterhögskolans alumnienkät 2013 anger 89,5% av de svarande att de i stor eller mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och
att utveckla sin kompetens. (Motsvarande siffra i Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 är 87,5%.) I
Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är den motsvarande siffran 84,6%.
2. Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010 visar att Teaterhögskolealumnernas intresse och
insikter beträffande genus och jämställdhet är ytterst markant i jämförelse med övriga konstnärliga
områden. Detta ställs av alumnerna själva uttryckligen i samband med teaterhögskolornas
utvecklingsprojekt ”Att gestalta kön” (s. 31).
Samma undersökning påtalar att ”Alumnerna från Teaterhögskolan talade ofta i uppskattande ordalag
om utbildningens kollektiva utformning där studenterna utbildades i ensembleform till att bli
ensembleskådespelare. I ett flertal intervjuer påtalas utbildningens kollektiva, ensembleutformade
karaktär och lyftes fram som något positivt och utmärkande för Teaterhögskolan i Malmö.” (s. 41)
3. Nomineringar till Lunds universitets pedagogiska pris. Teaterhögskolans lärare har ofta
nominerats till och vid flera tillfällen tilldelats Lunds universitets pedagogiska pris (se också avsnittet
om lärarkompetens i självvärderingens del 2). Några av dessa nomineringar är nära relaterade till
examensmål 5–8:
Bland eleverna på skolan finns ett behov av samtal och diskussion vad gäller [...] kulturpolitik och
teaterns/konstens plats i samhället. Kent har på ett aktivt och stimulerande sätt uppmuntrat detta. (Ur
prisnominering till Lunds universitets pedagogiska pris, som Kent Sjöström tilldelades 2007.)

Ovan redogör vi för hur utbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation till
skådespelarprogrammets examensmål 5–8. På grundval av beskrivningen gör vi den sammanfattande
värderingen att Teaterhögskolans studenter når en mycket hög måluppfyllelse av examensmål 5–8.
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2.2.1.2 Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande
En kort presentation av hur måluppfyllelse kontrolleras finns i dokumentet Måluppfyllelse mot
examensmål Konstnärlig kandidatutbildning i sceniskt och dramatiskt författande.
I det följande ges en mer detaljerad beskrivning av kvalitetsarbete och kvalitetssäkring rörande
samtliga examensmål för konstnärlig kandidatexamen i sceniskt och dramatiskt författande.
Kandidatprogrammets kursinnehåll framgår av Kursplan för konstnärligt kandidatprogram i sceniskt
och dramatiskt författande.

Examensmål 1: Kunskap och förståelse
1. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap om och förståelse för sceniskt och
dramatiskt författande, dels kunskap rörande konstartens praktiska och teoretiska grunder, dels
kunskap om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning på området.

Examensmål 2–5: Färdighet och förmåga
2. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka
form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga
förhållningssätt på dramatikens och det sceniska författandets område.
3. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga
och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem.
4. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på
annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika
målgrupper.
5. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa sådan färdighet och kunskap som fordras
för att självständigt verka i arbetslivet.

Examensmål 6–8: Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att på det dramatiska författandets
område göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska
aspekter.
7. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förståelse för konstens roll i samhället.
8. För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
I urvalet av sökande prioriteras litterära kvaliteter. Dramatikerprogrammet antar i första hand dem som
redan uppvisar stor och utvecklad förmåga att skriva litterärt. Rekryteringsbasen har främst funnits –
och kommer troligen också i framtiden att finnas – vid folkhögskolornas skrivutbildningar.
Programnamnet gör en distinktion mellan dramatiskt och sceniskt författande. Begreppet det
dramatiska kan definieras som gestaltandet av människans strävan i tiden, i relation till de
omständigheter hon möter i världen. Detta begrepp kan sägas förena dramatiker alltifrån Aischylos till
vår tid. Det sceniska är ett mer svårfångat begrepp som kan förstås som teater utan det dramatiska,
exempelvis i modernistiska pjäser av Kandinsky eller postdramatiska av Heiner Müller eller Elfriede
Jelinek.
Utbildningens huvudspår innebär att studenten lär sig förstå den dramatiska kvaliteten, både som
arbetsmetod och som värderingsinstrument. De centrala begreppen i denna lärandeprocess är situation,
handling och dramatisk konflikt. Under programmets första år utvecklas denna förståelse framför allt
genom en serie praktiska övningar i att skriva korta dramatiska texter där rollfigurernas viljor medför
en konflikt och omständigheterna gör att konflikten måste lösas. Delkurserna Sceniskt och dramatiskt
författande består av sådana enskilda skrivövningar och grupphandledning, från termin 2 även
individuell handledning.
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Teoretiska perspektiv förmedlas inom ramen för delkurserna HDK (handling, drama, kommunikation).
Begreppet kommunikation – hur teatersituationen och relationen mellan scen och salong kan formas –
studeras bland annat med hjälp av receptionsteoretikern Wolfgang Isers teori om det konstnärliga
verkets två poler: den artistiska (författarens) och den estetiska (läsarens/publikens).
I delkurserna Repertoarkunskap läses under utbildningen ett 100-tal pjäser som referens för
studenternas förståelse: under de första tre terminerna en kronologisk teaterhistorisk kanon.
Till detta kommer workshops (fyra dagar per termin) där skådespelare arbetar med studenternas texter
som ett stöd för deras manusutveckling. I slutet av fjärde terminen anordnas på liknande sätt en 2–3
veckor lång workshop tillsammans med studenter på skådespelarprogrammets termin 4: ca 20 minuter
långa scener för grupper om 3–4 skådespelare. Under början av vårterminen 2020, som är
dramatikerstudenternas sjätte och sista utbildningstermin, planeras ett sådant programsamarbete inom
ramen för skådespelarprogrammets etyd 9. Detta kommer att möjliggöra för dramatikerstudenterna att
under senare delen av vårterminen skriva en reflekterande verkkommentar, som kan utgöra en grund
för att sedan söka masterutbildning.
Under en vecka (vanligen vecka 2, direkt efter jullovet) genomför dramatikerstudenterna i samverkan
med skådespelarprogrammet ett koncept-relaterat devising-projekt. I detta projekt kan exempelvis en
haverikommissions, en polisutrednings eller en undersökande journalists metoder tillämpas på
klassiska dramatiska texter som ett sätt att reda ut frågan ”vad var det som hände?”
Kandidatprogrammets fem första terminer innehåller delkurserna Sceniskt och dramatiskt författande
1–5, om vardera 20 hp. Inom dessa delkurser består undervisningen huvudsakligen av handledning av
skrivuppgifter där studenten utvecklar förmågan att i sitt skrivande omfatta begrepp som handling,
situation och dramatisk konflikt (termin 1); förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och
värderingspunkt (termin 2); grundläggande dramaturgiska idéer (termin 3); samt planering och
slutförande av självformulerade konstnärliga uppgifter (terminerna 4–5). I delkurserna utvecklas också
utvalda texter från övningarna tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga
möjligheter och problem i texterna. I delkurserna ingår slutligen också övningar där studenten själv
ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse för och erfarenhet av scenisk handling. I
dessa moment av delkurserna Sceniskt och dramatiskt författande 1–5 sker främst kvalitetssäkring
rörande examensmålen 1 och 2. Dessutom innehåller delkurserna samtal med pedagog och
kurskamrater, där studenten utvecklar sin förmåga att redogöra för och reflektera över de olika
introducerade dramatiska begreppen, samt att föreslå såväl förtydliganden i kurskamraternas texter
som förändringar i sin egen text. I dessa moment sker kvalitetssäkring rörande kandidatutbildningens
övriga examensmål.
Kandidatprogrammets samtliga sex terminer innehåller delkurserna Handling, drama, kommunikation
(HDK) 1–6, om vardera 5 hp med undantag för termin 5, då delkursen omfattar 4 hp. Inom dessa
delkurser sker undervisningen i form av föreläsningar, exkursioner och diskussionsseminarier.
Företrädelsevis läser studenterna förelagda teoretiska texter som sedan följs upp i seminarieform. I
kursen ingår också att i helklass med ansvarig pedagog analysera konstnärliga verk från teaterns
område såväl som från andra konstnärliga områden, under utbildningens båda sista terminer med
inriktning på frågor om kommunikation och reception. Inom delkurserna utvecklar studenten kunskap
om och förståelse för det dramatiska författandets grunder i fråga om handling och situation
(terminerna 1–2), komposition och dramaturgi (terminerna 3–4) samt kommunikation och reception
(terminerna 5–6) jämte förståelse för konstens roller i samhället. I dessa moment av delkurserna
Handling, drama, kommunikation (HDK) 1–6 sker främst kvalitetssäkring rörande examensmål 1.
Dessutom innehåller delkurserna samtal med pedagog och kurskamrater, där studenten utvecklar sin
förmåga att kritiskt reflektera över andras konstnärliga förhållningssätt, inklusive relevanta
konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, och att relatera detta till sitt eget skrivande. I dessa
moment sker kvalitetssäkring rörande kandidatutbildningens övriga examensmål.
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Vidare innehåller kandidatprogrammets fem första terminer delkurserna Repertoarkunskap 1–5 (som
under terminerna 1–4 omfattar 5 hp, termin 5 3 hp). Dessa delkurser är i huvudsak orienterande
läskurser där studenten läser och skriver handlingsreferat av förelagda pjäser från olika tidsperioder
och geografiska områden: antiken (termin 1), perioden från medeltid till och med 1600-tal (termin 2),
perioden 1700–1880 (termin 3), perioden från 1880 till i dag (termin 4), och därjämte samtida nordisk
dramatik (termin 1), samtida utomnordisk dramatik (termin 2), samtida dramatik som problematiserar
handling och situation (termin 3), avfilmade föreställningar från den interartiella scenkonsten (termin
4) samt slutligen ett 15-tal självvalda och för det egna skrivandet relevanta dramatiska texter (termin
5). I delkurserna ingår seminarier där valda verk analyseras och diskuteras i helklass tillsammans med
ansvarig pedagog. Inom delkurserna utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för estetiska
frågeställningar i dramatik från olika tidsperioder och geografiska områden, samt förmåga att beskriva,
analysera och tolka form, teknik och innehåll i denna dramatik. I dessa moment av delkurserna
Repertoarkunskap 1–5 sker främst kvalitetssäkring rörande examensmålen 1 och 2. Dessutom
innehåller delkurserna samtal med pedagog och kurskamrater, där studenten utvecklar sin förmåga att
redogöra för och reflektera över olika begrepp som aktualiseras av delkursernas texter samt att sätta
dessa reflektioner i relation till sitt eget skrivande: handling, situation och dramatisk konflikt (termin
1); förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och värderingspunkt (termin 2); estetiska frågeställningar
och dramaturgiska figurer som problematiserar handling och situation (termin 3); estetiska
frågeställningar i interartiell scenkonst och i självvalda, för det egna skrivandet relevanta dramatiska
texter (termin 4 respektive 5). I dessa moment sker kvalitetssäkring rörande kandidatutbildningens
övriga examensmål.
Under termin 5 ges delkursen Dramatikerns ekonomi och rättigheter (3 hp). Delkursen består i
huvudsak av möten med olika representanter för yrkeslivet: teaterchefer, dramaturger, förläggare,
dramatiker, fackliga representanter med flera. Mötena följs sedan upp av ansvarig pedagog. Inom
kursen utvecklar studenten sådan kunskap som krävs för att självständigt verka i arbetslivet såväl i
fråga om beställare av dramatik och förlagsbranschen som i fråga om de för en dramatiker relevanta
regelverken kring avtals- och upphovsrätt, i syfte att utveckla studentens förmåga att föra
avtalsförhandlingar i relation till beställare och/eller förlag. I delkursen Dramatikerns ekonomi och
rättigheter sker främst kvalitetssäkring rörande examensmål 5.
Kandidatprogrammets avslutande termin 6 domineras av delkursen Examensarbete (25 hp). Delkursen
består av en praktisk-konstnärlig del och en reflekterande del. Undervisningen inom delkursens
praktisk-konstnärliga del består huvudsakligen av handledning av studentens egenformulerade
konstnärliga plan samt kontinuerliga handledning av planens genomförande. För att upptäcka och/eller
förtydliga möjligheter och problem i studentens text genomförs ett praktiskt samarbete med
skådespelare som arbetar med hela eller delar av studentens konstnärliga verk. Undervisningen inom
delkursens reflekterande del består av handledning av en verkkommentar där studenten reflekterar
över sin konstnärliga praktik. I delkursen ingår ett seminarium där studenten muntligen redogör för
konstnärliga ställningstaganden i det egna konstnärliga verket samt ett seminarium där studentens
skriftliga verkkommentar presenteras och diskuteras. Genom delkursen Examensarbete utvecklas
studentens kunskap om och förståelse för planering och slutförande av självständigt formulerade
konstnärliga uppgifter. Vidare utvecklas förmågan att formulera en konstnärlig uppgift och att planera
och strukturera scenisk handling med utgångspunkt i denna, samt förmågan att arbeta med en
produktiv relation mellan fantasi och disciplin, mellan spontanitet och ordning. I delkursen
Examensarbete utvecklas också studentens förmåga att reflektera över sin egen text och föreslå
ändringar i den, att muntligt och skriftligt redogöra för, reflektera över och diskutera sin verksamhet
och sina konstnärliga frågeställningar med olika målgrupper, samt förmågan att inom det dramatiska
författandets område göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. I
delkursen Examensarbete sker kvalitetssäkring rörande kandidatprogrammets samtliga examensmål.
Vad som saknas i utbildningens nuvarande uppläggning är främst tre moment:
– kritiska studier;
– fördjupad metodisk progression i konceptutveckling, alltså med inriktning på begreppet det sceniska
eller det postdramatiska;
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– att skriva för film och TV.
För att inkludera dessa moment i kandidatprogrammet behöver troligen ytterligare kompetenser i
framtiden knytas till Teaterhögskolan. Termin 2 skulle exempelvis kunna formas på nytt sätt med tre
block om community theatre, skrivande för film/TV respektive konceptutveckling/sceniskt
(multimodalt?) berättande. Utbildningen skulle kunna inkludera internationellt orienterade
praktikperioder.
Flera moment skulle i framtiden kunna genomföras gemensamt med skådespelarutbildningen:
exempelvis terminsstart, seminarier om kritiska studier, readings och devising-workshop.
En process pågår för att forma utbildningen så att de studerande i högre grad utvecklar kunskaper om
det dramatiska författandets kompositoriska aspekter.
I Teaterhögskolans alumnienkät 2018 är svarsfrekvensen 100%; sju av sju alumner (som avslutade sin
utbildning 2014 respektive 2017) har svarat. I enkäten anger 71,4% av de svarande att de i stor eller
mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått kunskap och förståelse för dramatikens och det
sceniska författandets praktiska och teoretiska grunder. En svarande ger denna kommentar:
Utbildningens fokus på dramatikens hantverkskunskap har förberett mig på ett ovärderligt sätt för mitt
professionella arbete idag. Jag har lärt mig att känna igen mina egna processled från idé till färdig
pjäs/manus. Lärt mig att arbeta om material på ett metodiskt sätt samt identifiera brister i egna och andras
texter ur ett dramatiskt perspektiv.

I samma enkät anger 71,5% av de svarande att de i stor eller mycket stor utsträckning genom
utbildningen har fått kunskap om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning inom området.
71,4% av de svarande anger att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått
förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt
eget och andras konstnärliga förhållningssätt på dramatikens och det sceniska författandets område.
71,5% av de svarande anger att de i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått
förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer samt identifiera, formulera och
lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. 57,1% av de svarande anger att de i mycket stor
utsträckning genom utbildningen har fått sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt
verka i arbetslivet. 71,5% av de svarande anger att de i stor eller mycket stor utsträckning genom
utbildningen har fått förmåga att på det dramatiska författandets område göra bedömningar med
hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. 57,2% av de svarande anger att de
i stor eller mycket stor utsträckning genom utbildningen har fått förståelse för konstens roll i
samhället, och 85,8% av de svarande anger att de i stor eller mycket stor utsträckning genom
utbildningen har fått förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling. Två av de svarande ger dessa kommentarer:
Utbildningen har lärt mig förstå min process som i sin tur hjälper mig så i mötandet av beställare, regissör
och skådespelare. Samt hjälpt mig att stå vid mina idéer och våga utveckla teatern. Så bra utbildning!
När det kommer till att skriva dramatik är THM överlägset den bästa skolan

Endast en av de svarande tycker sig i stor utsträckning genom utbildningen ha fått förmåga att
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sin verksamhet och sina konstnärliga frågeställningar
med olika målgrupper. Den verkkommentar som examineras under utbildningens sista termin innebär
visserligen just detta: att skriftligt och muntligt (vid granskningsseminariet) redogöra för och diskutera
sin verksamhet och sina konstnärliga frågeställningar. Men de utbildningsansvariga är medvetna om
problemet beträffande brist på kontakt med och återkoppling från olika målgrupper. Från hösten 2019
införs därför en beprövad metod för konstnärlig feedback i samband med redovisningar: systemet
DAS Arts, som utvecklats vid Academy of Theatre and Dance i Amsterdam.
Beträffande examensmål 5 är det av intresse att påvisa i vilken mån kandidatprogrammet har gett
studenterna sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Åtskilliga
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av dramatikerprogrammets alumner har haft framgångsrika karriärer som dramatiska författare. Nedan
lämnas några exempel.
Christina Ouzounidis (examen 2004) är en av Sveriges ledande nyskapande dramatiker och regissörer.
Hennes examensarbete vid dramatikerprogrammet, ungdomspjäsen Lyckad landning, sattes upp av
Malmö stadsteater 2004. Under åren efter examen skrev och regisserade hon en lång rad uppsättningar
för Teatr Weimar i Malmö. Pjäserna Lagarna (2010), Agamemnons förbannelse (2012) och Flyktdjur
(2016) sattes upp av Teater Galeasen i Stockholm, och pjäserna Vit, rik, fri (2010) och Fåglarna
(2012) av Stockholms stadsteater, båda i regi av Ouzounidis själv. För Radioteatern har hon skrivit Tid
för ekot (2012) och Budbärare (2015). Sju av hennes pjäser utgavs i volymen Lögner (Stockholm:
Modernista 2013). År 2016 disputerade Ouzounidis vid Teaterhögskolan i Malmö för konstnärlig
doktorsexamen i teater på avhandlingen Tvivel – replikernas poetik (Göteborg: Glänta). År 2012
tilldelades Ouzounidis Det svenska Ibsensällskapets Ibsenpris för nyskapande dramatiker.
Emma Broström (examen 2007) har skrivit ett trettiotal pjäser för unga och vuxna, bland annat för
Stockholm stadsteater, Radioteatern, Malmö stadsteater, Backa teater, Folkteatern Göteborg och
Teater Västmanland. Broström skrev manus till långfilmen Flocken (2015), som vunnit tre Guldbaggar
(2016), Kristallbjörnen vid filmfestivalen i Berlin (2015) samt pris för bästa manus vid Olympia
International Film Festival for Children and Young People i Aten (2015).
Jens Peter Karlsson (examen 2007) har främst skrivit politiska teaterpjäser för den fria teatergruppen
Teaterrepubliken, Malmö, exempelvis Jimmie Åkesson & den utomeuropeiska invandringen (2012)
och Skånes befrielsefront (2013), men också för institutionsteatrar som Regionteater Väst (Rösträtten,
2014) och Folkteatern i Gävle (Broderskap, 2018).
Vanja Hamidi Isacson (examen 2007) har främst samarbetat med de svensk-arabiska fria
teatergrupperna Teater Foratt och Teater JaLaDa, Malmö. För Teater Foratt har hon skrivit pjäserna
Jag äger Malmö (2008), Stilett (2009), Frizon (2010) och Paradis (2011), för Teater JaLaDa
barnpjäserna Tyst och Parizad (2014) samt Drömmarnas väg (2015). För Örebro länsteater skrev
Hamidi Isacson Medan du andas (2007) och för Malmö Opera/Operaverkstan operalibretton Tusen
och en natt (2013). Hon är doktorand i scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola.
Annika Nyman (examen 2011) har framför allt skrivit pjäser för den fria gruppen teater mutation,
Malmö, exempelvis Kontraktbrytarstilen (2012), Prost (2012), Hästars anatomi (2013), Stå hund
(2013), Romeo och Juliet post scriptum (2013), Kain, Abel, boys will be boys (2016) och Konvergens
(2017). Regissören Georgia Lepore satte 2014 upp Romeo och Juliet post scriptum i italiensk
översättning på Teatro dell’Orologio i Rom; föreställningen spelades senare på Edinburgh Fringe
Festival 2016. Pjäsen lästes också vid en reading på Festival for ny europæisk dramatik på Husets
Teater i Köpenhamn 2015. För Teatr Weimar har Nyman skrivit 37,2° – From Her to Eternity (2017)
och för Ung scen/öst Fladdret (2017). Sedan 2016 är Nyman doktorand i konstnärlig forskning i teater
vid Teaterhögskolan i Malmö.
Alexandra Loonin (examen 2014) arbetar som dramaturg på Teater Västernorrland (Sundsvall). Hon
har skrivit en rad pjäser för olika sammanhang, bland annat Jag ville vara Britney, Whitney & J.Lo
(PotatoPotato, Malmö, 2016); MI$$ (an excerpt) (E:UTSA reading event, 2017); Glamour (Festival di
Spoleto, 2017); Blåklokker (radio, Danmark, 2017); Movements (Cirkus Cirkör och Malmö
stadsteater, 2017); Det rasar – en kollektiv sorgeakt (Dramalabbet, 2018); Sång till välfärden
(Riksteatern, 2018) och Hemligt (Banditsagor, Malmö, 2018).
Manda Stenström (examen 2014) har framför allt skrivit pjäser för Ung scen/öst (Norrköping), bland
annat Baba Yaga (med Nils Poletti), som spelades vid Scenkonstbiennalen 2017. För Estrad Norr
(Östersund) har hon skrivit Törnrosa: Den enda sanna kärlekens tid, som spelades vid Bibu 2018.
Hennes pjäs Och så levde de lyckliga ingår i Riksteaterns pjäsantologi LÄNK 2018 och kommer att
spelas av tjugo amatörteaterensembler i hela Sverige.
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Felicia Ohly (examen 2017) är verksam som dramatiker och regissör i scenkonstkollektivet Donna
Donna samt som dramaturg vid Malmö stadsteater. För Donna Donna har hon skrivit den humoristiska
kortpjäsen Royals samt monologen Dom ska hitta oss tillsammans, baserad på sångerskan Ulla
Billqvists livsöde. Hon har också medverkat i det samnordiska pjäsprojektet Nevadaland.
Robin Spegel (examen 2017) har främst varit verksam som dramatiker i grupperna Scen Österlen,
Teater Gravitation, Kvalitetsteatern och CRUSH. Hon har uppdrag som dramatiker för Sveriges Radio
(avsnittsförfattare för en P3-serie) samt har bland annat skrivit den queera såpopera-musikalen
SÅPAN, som spelades på Unga Klara 2013, och kortfilmsmanuset Darling I listen.
Ovan redogör vi för hur utbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation till
dramatikerprogrammets examensmål. På grundval av beskrivningen gör vi den sammanfattande
värderingen att Teaterhögskolans studenter når en mycket hög måluppfyllelse av examensmålen.
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2.2.1.3 SKÅL01, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, 30 hp, och SKÅL02, Teater:
Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningskurs, 30 hp
I det följande ges en beskrivning av kvalitetsarbete och kvalitetssäkring rörande samtliga kursmål för
SKÅL01, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, 30 hp, samt SKÅL02, Teater: Inriktning
konceptuell scenkonst, fortsättningskurs, 30 hp.

Kursmål 1–3: Kunskap och förståelse
1. Studenten ska uppvisa (för SKÅL02: fördjupad) kunskap och förståelse för begreppen koncept,
narrativ och mediering.
2. Studenten ska visa kunskap om teorier kring konstnärlig praktik.
3. Studenten ska i sitt arbete visa kunskap och förståelse om att kunna driva och genomföra egna
scenkonstnärliga projekt.

Kursmål 4–9: Färdighet och förmåga
4. Studenten ska visa färdighet och (för SKÅL02: en utvecklad) förmåga att omsätta sina kunskaper
kring begreppen koncept, narrativ och mediering till praktiska projektarbeten.
5. Studenten ska behärska enklare grunder i redigeringsprogram för ljud och bild (för SKÅL02:
visa fördighet och förmåga att använda program som integrerar ljud och bild).
6. Studenten ska visa färdighet och förmåga (för SKÅL02: fördjupad förmåga) att i akademisk text
reflektera kring sin egen konstnärliga praktik.
7. Studenten ska visa färdighet i och förmåga till att ta självständiga konstnärliga initiativ.
(För SKÅL02 dessutom:)
8. Studenten ska visa förmåga att kontextualisera sitt arbete i relation till scenkonstfältet.

Kursmål 9–10: Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. Studenten ska visa förmåga att inom utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.
10. Studenten ska visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
Kurserna i Teater: Inriktning konceptuell scenkonst är fördjupningskurser för studenter som vill
fördjupa sin konstnärliga kompetens rörande koncept inom det samtida scenkonstnärliga fältet. De
särskilda behörighetskraven för kurserna är tidigare studier med scenkonstnärlig konceptuell inriktning
om minst 90 hp eller motsvarande. Teaterhögskolan anlitar flera externt rekryterade lärare med
specialistkompetenser för att tillgodose behovet av specialiserad undervisning inom de olika
delkurserna.
Scenkonsten är idag gränsöverskridande: konstformerna influeras av varandra, och konstnärer är
verksamma inom flera olika fält. I Sverige har scenkonsten de senaste åren börjat närma sig en mängd
nya uttryck, exempelvis spel- och deltagarkultur, social aktivism och radiomediets podcasts. Den
konceptuella scenkonsten är en praktik som inte i första hand utgår från en definierad genre, utan som
är idéburen. I den fria konstens experimenterande med alla sorters material, såväl idémässiga som
materiella, kan konstverket inte alltid identifieras med ett särskilt slags objekt och behöver inte heller
alltid visas i någon speciell lokal eller institution. För att undersöka formerna för ett utvidgat
berättande på scenen krävs innovativa sätt att se på användning av text, ljud, video och rum, liksom på
publikens roll. Både på traditionella scenkonstinstitutioner och inom det mer experimentella fältet har
ett ökat intresse för storytelling varit märkbart som ett sätt att lösa en del av utmaningarna. Berättandet
och den episka strukturen möjliggör en transformation av en historia från ett medium till ett annat, och
från en genre till en annan.
Begreppet konceptuell scenkonst baseras på att idén, eller konceptet, tar överhanden över materiella
eller estetiska överväganden. Det innebär en expansion av begreppet scenkonst på flera plan, gärna
med politiska och sociala dimensioner. Termen är vald för att undvika begrepp som bär på en mängd
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konnotationer (som exempelvis performance-konst, post-dramatisk teater eller devising). Detta
möjliggör också sammanförande av andra estetiska uttryck än dem man vanligen ser.
Termen ’konceptkonst’ myntades 1961. I Teaterhögskolans arbete med att utveckla begreppet
konceptuell scenkonst har framför allt två aspekter av konceptkonst varit viktiga: relationen mellan
konsten och världen samt friheten rörande material och media. Eftersom fältet är i rörelse är
utbildningens flexibilitet av stor betydelse för att kunna säkerställa dess relevans i framtiden. Flera
frågor har varit viktiga som utgångspunkter för arbetet:
– Vilka lärandemål kan vara centrala för en utbildning som riktas mot samtida scenkonst vid sidan av
den traditionella teatern, och hur bör lärandeprogressionen se ut?
– Hur kan en sådan utbildning stödjas av Teaterhögskolans befintliga kompetenser?
– Hur kan den samverka med och påverka Teaterhögskolans övriga utbildningar?
Ämnesval och research sker med utgångspunkt i lärarens erfarenhet, gruppens sammansättning och
studenternas intresseområden. Konceptutveckling sker mestadels genom enskild handledning, där
läraren hjälper till att kontextualisera studenternas idéer och även kan delta praktiskt i deras arbete
som exempelvis regissör, dramaturg, tekniker, producent etc. Undervisningens uppläggning
tematiseras i workshops som fokuserar på text, ljud, video, rum och publik. Genomförande,
strukturerande av material och gestaltning inom dessa tematiska block sker genom handledning både i
grupp och individuellt.
Centrala begrepp i Teaterhögskolans hittillsvarande arbete med konceptuell scenkonst har varit
narrativ/storytelling samt dynamiken mellan extended performer och extended director. Konceptuell
scenkonst kan manifestera sig i flera olika media: exempelvis videoinstallationer, audio-walks,
hörspel, video walks, koreografi, deltagarstyrd teater, one-to-one theatre, komposition av ljud och ljus,
site-specific theatre, devising-teater och dramatiskt skådespeleri. Centrala frågor rör hur man skapar
narrativ, dramaturgi och modeller för att strukturera sitt material för de olika konstnärliga
uttrycksformerna.
Ett centralt inslag i kurserna är att de studerande i workshopform utvecklar och genomför
egeninitierade konceptuella scenkonstprojekt. Uppläggningen av grundkursen SKÅL01 ger en
systematisk teoretisk och praktisk introduktion till konceptuellt scenkonstarbete med användande av
medierna text, ljud och video. Kursen omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 hp. I delkursen
Konstnärliga metoder 1 arbetar studenterna enskilt och i grupp med expanderat skrivande av scentext i
första, andra och tredje person. I delkursen Workshop 1 arbetar studenterna med ljud; arbetet utmynnar
i en kort audiowalk och ett hörspel. I delkursen Workshop 2 arbetar studenterna med video. Kursen ger
färdigheter rörande programvara och videoteknik, och arbetet utmynnar i ett kortare videoverk. I
grundkursens avslutande delkurs Workshop 3 utarbetar studenterna under rubriken ”In the blend” ett
egeninitierat scenkonstprojekt som kombinerar två–tre av medierna text, ljud och video.
Uppläggningen av fortsättningskursen SKÅL02 vidareutvecklar studenternas förmåga att omsätta
kunskaper kring begrepp som koncept, narrativ och mediering i egna scenkonstprojekt. Kursen
omfattar tre delkurser. I delkursen Konstnärliga metoder 2 (7,5 hp) arbetar studenterna med att med
utgångspunkt i en omvärldsanalys utforma konstnärliga metoder för konceptutveckling. I delkursen
Workshop 4 (7,5 hp) arbetar studenterna med olika slags relationer mellan aktörer och publik
(”publikkontrakt”) samt med rummet som kreativ motor för scenkonstprojektet (”site-specific”
scenkonst). I fortsättningskursens avslutande delkurser Workshop 5 samt Reflektion (12+3 hp)
utarbetar studenterna ett egeniniterat scenkonstprojekt jämte en skriven verkkommentar.
Genom fortlöpande bedömning vid regelbundna handledarsamtal och genom bedömning av de olika
delprojektens genomförande och redovisning sker kvalitetssäkring rörande kursmålen 1–3 (kunskap
och förståelse), 4 (förmåga att omsätta kunskaper i praktiska scenkonstarbeten), 5 (förmåga att
använda redigeringsprogram för ljud och bild) samt 7 (förmåga till självständiga konstnärliga
initiativ). Kvalitetssäkring beträffande kursmålen 6 samt 8–10 (reflektion, kontextualisering,
värderingsförmåga samt ansvar för den egna kunskapsutvecklingen) sker främst genom kontinuerlig
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bedömning av studenternas muntliga och skriftliga reflektioner kring kursmaterialet samt genom
bedömning av de skriftliga verkkommentarerna till de egna konceptuella scenkonstprojekten.
Ovan redogör vi för hur utbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation till
kursmålen för de fristående kurserna i Teater: Inriktning konceptuell scenkonst. På grundval av
beskrivningen gör vi den sammanfattande värderingen att Teaterhögskolans studenter når en mycket
hög måluppfyllelse av kursmålen.
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2.2.1.4 Utbildning på forskarnivå i teater ledande till konstnärlig doktorsexamen (240 hp)
Den ämnesbeskrivning som forskarutbildningen arbetar efter formuleras i den allmänna studieplanen
för forskarutbildning i teater: ”Teater som forskningsområde utgår från det scenkonstnärliga arbetet
och de områdesspecifika kunskaper som kan utvinnas ur ett sådant arbete. Ämnet erbjuder möjligheter
för konstnärligt verksamma inom teaterområdet att reflektera i, över och genom konstutövningen.
Genom att utveckla nya kunskaper, förståelse och färdigheter på det scenkonstnärliga området, och
sätta dem i relation till kritiska och teoretiska perspektiv, avser konstnärlig forskning i teater att både
gynna scenkonstnärligt arbete och den scenkonstnärliga läroprocessen. Den konstnärliga forskningen
kan använda sig av teorier och metoder från ett brett spektrum av konstnärliga och vetenskapliga
verksamheter.”
Innan Konstnärliga fakulteten fick egen examensrätt för konstnärlig forskarutbildning antogs två av
skolans lärare som doktorander vid Teaterhögskolan i Helsingfors. En av dem anställdes sedan 2001
på den första doktorandtjänsten vid Teaterhögskolan i Malmö och disputerade här 2007. År 2009
antog och anställde Teaterhögskolan ytterligare två doktorander, båda knutna till den nationella
konstnärliga forskarskolan, och de disputerade för konstnärlig doktorsexamen i teater 2016 respektive
2018. Teaterhögskolans två nuvarande doktorander påbörjade sin forskarutbildning 2016.
Konstnärlig forskning i teater är en förhållandevis liten disciplin, vilket gör behovet av nätverk och
samverkan tydligt. På lokal nivå finns viss samverkan med forskare och doktorander vid fakultetens
övriga forskningsämnen men också, och inte minst viktigt, intensiv samverkan med det lokala
teaterlivet. På nationell och nordisk nivå finns ett regelbundet utbyte med forsknings- och
forskarutbildningsmiljöerna vid andra lärosäten, bland annat i Prag, Köpenhamn, Helsingfors och
Fredrikstad, och dessutom samverkan med institutionsteatrar och fria grupper. Vidare har
Teaterhögskolans forskare ett omfattande internationellt kontaktnät, bland annat inom nätverken
Performance Philosophy, International Congress of Qualitative Inquiry, European Congress of
Qualitative Inquiry, Nordic Network for Research in Music Education, International Platform for
Performance Training och International Brecht Society.
De anställda vid avdelningen för forskarutbildning och forskning vid Teaterhögskolan är i dag två
doktorander, två docenter och en lektor; därtill kommer externa biträdande handledare samt externa
opponenter/granskare vid forskarutbildningens delseminarier. Trots miljöns relativa litenhet har
Teaterhögskolans forskning och forskarutbildning en central position inom svensk konstnärlig
forskning i teater, dels genom den nära kopplingen till grundutbildning i skådespeleri, dramatiskt
författande och konceptuell scenkonst, dels genom att Teaterhögskolan och Konstnärliga fakulteten
varit föregångare inom den konstnärliga forskningen i Sverige. Ledningen för de konstnärliga
högskolorna i Malmö argumenterade redan under tidigt 1990-tal för att Lunds universitet
skulle etablera forskarutbildningar i de konstnärliga ämnena, och kring millennieskiftet
påbörjade Teaterhögskolans första doktorander sin forskarutbildning i teater. Institutionen har genom
sin forskning och forskarutbildning varit med om att definiera utvecklingen av forskning på både
konstnärlig och vetenskaplig grund inom teaterområdet i Sverige. Docent Kent Sjöström kom med sin
doktorsavhandling Skådespelaren i handling. Strategier för tanke och kropp (2007) att ses som ”en
pionjär i att inifrån synliggöra teaterns praktik som ett kunskapsområde” (Theresa Benér i Svenska
Dagbladet 26.8 2007).
Petra Franssons doktorsavhandling Omförhandlingar – kropp, replik, etik (2018) var den första
svenska konstnärliga doktorsavhandlingen i teater som också innehöll dokumentation av konstnärliga
verk.
En viktig förutsättning för forskarutbildningens kvalitet är lärarnas kompetens. De forskare och
handledare som deltar i doktorandernas utbildning är själva aktiva som forskare och konstnärliga
utövare. På så vis bereds doktoranderna möjlighet att vid seminarier inte bara följa processen i
varandras arbeten utan även få tillgång till forskarnas och handledarnas ”work-in-progress”. Genom
tillgången på externa biträdande handledare säkerställs att varje doktorand har tillgång till adekvat
handledarkompetens.
Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare, som är anställd vid instutitionen, och en biträdande
handledare. Handledningsresursen uppgår för huvudhandledare i tid sammanlagt motsvarande 5 %
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tjänstgöring (85 arbetstimmar) per år och för fyra års heltidsstudier, således totalt 340 arbetstimmar för
hela doktorsarbetet, samt på motsvarande vis för biträdande handledare motsvarande 3 % tjänstgöring
(51 arbetstimmar), totalt 204 arbetstimmar. Denna handledningsresurs, som alltså uppgår till
sammanlagt 544 arbetstimmar för hela forskarutbildningen, innefattar all arbetstid för handledning,
inklusive läsning av manuskript, kommunikation via telefon eller e-post med mera.
Utöver medel ur fakultetsbudget för handledningsresurs tilldelas forskarutbildningen en driftsbudget
för rörliga kostnader såsom externa granskare, gästföreläsare och resor till konferenser för doktorander
och forskare/handledare. För finansiering av forskarstuderande förfogar vi för närvarande över två
heltids doktorandanställningar som finansieras med fakultetsmedel, och antagning/anställning av
ytterligare minst två doktorander planeras med studiestart våren 2020. I den konstnärliga
forskarutbildningen är möjligheten att sceniskt pröva konstnärliga idéer central. Varje doktorand
disponerar en summa – för närvarande 30 tkr per år – som kan användas för att bekosta arbetsmöten
och pilotprojekt. Teaterhögskolan har flera fullt utrustade studior samt en blackbox (se avsnitt 2.1.5)
som doktorander och forskare kan använda för dessa ändamål. Doktoranderna har var sin arbetsplats,
dator, e-postadress och telefon vid institutionen.
Forskarutbildningen regleras av Högskoleförordningen, Lunds universitets föreskrifter för utbildning
på forskarnivå och Lunds universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå.
Vid Konstnärliga fakulteten gäller denna arbetsordning för antagning till forskarutbildning och dessa
föreskrifter för handledning och andra resurser i forskarutbildningen, jämte ytterligare stöddokument
för forskarutbildningen.
Forskarutbildningens ämnesbeskrivning, syfte och mål, genomförande, behörighetsvillkor, antagning
och urval samt föreskrifter för disputation återfinns i den Allmänna studieplanen.
Konstnärliga fakultetens Doktorandhandbok är en fyllig källa till information om forskarutbildningen.
Här finns upplysningar om den allmänna studieplanen, den individuella studieplanen, antagning och
behörighet, handledning och andra resurser, miljöer och nätverk, Ladok-registrering, rapportering av
aktivitet och försörjning, kursrapportering, delseminarier, disputation och examen, anställning,
finansiering med mera.
Som framgår av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i teater omfattar
forskarutbildningen utöver avhandlingsarbetet dels obligatoriska kurser, som ges och examineras av
Teaterhögskolans lärare (30 hp), dels individuellt valbara kurser (30 hp). De obligatoriska kursernas
mål och innehåll framgår av kursplanerna. Kurserna beskrivs närmare nedan under rubriken
Måluppfyllelse.
Dessutom finns en valbar fakultetsgemensam kurs Audiovisuella dokumentationsmetoder (3 hp). Här
tränas och bedöms doktorandernas praktiskt inriktade kunskaper och färdigheter i adekvata
dokumentationsmetoder, främst ljud och video, för dokumentation av forskning inom det konstnärliga
området.
Granskning av pågående avhandlingsarbeten är ett centralt inslag i forskarutbildningen vid
Teaterhögskolan, både för doktoranden och som kvalitetssäkring från institutionens, universitetets och
ämnesområdets sida. Huvudhandledaren har det primära ansvaret för den löpande granskningen och
uppföljningen av doktorandens arbete. För att arbetet och dess öppenhet för granskning ska belysas
från flera perspektiv, samt för att doktorandens verksamhet ska ges en god förankring vid institutionen
och i det konstnärliga fältet, sker presentationen i en vidare krets. Vid Teaterhögskolan presenteras
doktorsarbetet i form av ett öppet seminarium vid minst tre tillfällen under forskarutbildningstiden.
Dessa benämns planeringsseminarium, halvtidsseminarium och slutseminarium och läggs så att de
inträffar ungefär när 25%, 50% respektive 75% av doktorandtjänsten fullgjorts. Vid seminariet kan
doktoranden presentera olika slags material, och konstnärlig gestaltning kan vara en del av
presentationen. Utgångspunkterna för seminarierna och dessas innehåll och fokus beskrivs närmare i
PM för delseminarier.
Utöver granskningsseminarierna finns också Teaterhögskolans högre seminarium som ett regelbundet
återkommande forum för diskussion, reflektion och idéutbyte, vanligen med utgångspunkt i en
skriftlig och muntlig presentation av någon av institutionens forskarstuderande eller forskare, eller av
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en extern gäst. Vidare ges regelbundna teoriseminarier för Teaterhögskolans samtliga studerande
inklusive doktoranderna.
Konstnärliga fakultetens föreskrifter rörande fakultetsopponent och betygsnämnd jämte övriga
instruktioner rörande disputation, examen och promotion finns i fakultetens disputationsguide.
I det följande beskrivs formerna för kvalitetssäkring rörande samtliga examensmål för konstnärlig
doktorsexamen i teater.
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Examensmål 1–2: Kunskap och förståelse
1. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa brett kunnande inom och en
systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap och skapande
förmåga inom teaterområdet.
2. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förtrogenhet med konstnärliga
forskningsmetoder i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Examensmål 3–9: Färdighet och förmåga
3. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa skapande förmåga inom
teaterområdet.
4. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förmåga till konstnärlig analys och
syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer.
5. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förmåga att kritiskt, självständigt,
kreativt och med forskningsmässig noggrannhet identifiera och formulera väsentliga konstnärliga
frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant
arbete.
6. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden med ett dokumenterat konstnärligt
forskningsprojekt visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till
kunskapsutvecklingen.
7. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förmåga att i såväl nationella som
internationella sammanhang muntligt och skriftligt med konstnärlig legitimitet och välmotiverade
argument presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med forskarsamhället
i övrigt.
8. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förmåga att identifiera behov av
ytterligare kunskap.
9. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa förutsättningar för att såväl inom
forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till
samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Examensmål 10–11: Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa intellektuell självständighet,
konstnärlig integritet och forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar, och
11. För konstnärlig doktorsexamen i teater ska doktoranden visa fördjupad insikt om konstens
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
I de obligatoriska kurserna Konstnärlig metod 1 (7,5 hp) och Konstnärlig metod 2 (7,5 hp) tränas och
bedöms teaterdoktorandernas förtrogenhet med och kritiska granskning av metodval i konstnärlig
forskning. I den obligatoriska kursen Akademiskt skrivande (7,5 hp) tränas och bedöms
doktorandernas förmåga att muntligt och skriftligt med konstnärlig legitimitet och välmotiverade
argument presentera och diskutera forskning och forskningsresultat. I kursen tränas och bedöms vidare
doktorandernas förtrogenhet med god sed respektive oredlighet i forskning, med forskningsetiska
bedömningar liksom även med vedertagna referenshanteringsmetoder, samt deras förmåga att förhålla
sig kritiskt reflekterande till olika skriftliga framställningssätt. I den obligatoriska kursen Perspektiv på
konstnärlig forskning (7,5 hp) tränas och bedöms doktorandernas förtrogenhet med och förmåga att
förhålla sig kritiskt reflekterande till ett urval filosofiska texter som ger skilda perspektiv på
konstnärlig forskning, samt deras förmåga att muntligt och skriftligt med konstnärlig legitimitet och
välmotiverade argument presentera och diskutera filosofiska och andra perspektiv på konstnärlig
forskning.
Utöver löpande kontroll av doktorandens måluppfyllelse genom individuell handledning,
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grupphandledning och kursexaminationer sker det viktigaste arbetet med att säkerställa att
examensmålen uppfylls i samband med granskningen av de pågående avhandlingsarbetena vid
delseminarierna. Vid planeringsseminariet (25 %) diskuteras projektets uppläggning och
genomförbarhet i relation till den konstnärliga praktiken, till teoretisk och konstnärlig
kontextualisering, samt till metodiska val. Det framlagda arbetet bör visa på en god orientering om de
konstnärliga, metodiska och framställningsmässiga val som bland annat de obligatoriska
kursmomenten lagt en grund för. Vid halvtidsseminariet (50 %) diskuteras projektets och
forskningsfrågans utveckling i relation till konstnärliga, metodiska, teoretiska och etiska val liksom
projektets relation till det konstnärliga fältet och till tidigare forskning. Vidare bedöms val av
konstnärliga och teoretiska utgångspunkter och val av metoder, den konstnärliga presentationens
kvaliteter, projektets kommunicerbarhet, val av framställningsformer och presentationsformat. Vid
slutseminariet (75 %) diskuteras hur det presenterade materialet relaterar till projektets syfte och
forskningsfråga och hur de valda teorierna och metoderna samspelar med projektets konstnärliga
innehåll. Här bedöms projektets kommunicerbarhet i nuvarande form, och om de valda
framställningsformerna lyckas förmedla de konstnärliga forskningsprocesserna och resultaten.
Doktorandens förmåga att muntligt och skriftligt diskutera forskning och forskningsresultat i såväl
nationella som internationella sammanhang (examensmål 7) tränas och bedöms bland annat vid
konferensdeltagande. De nuvarande doktoranderna har hittills exempelvis framträtt med muntliga
presentationer vid The Nordic Summer Academy for Artistic Research (SAAR, Helsingfors 2017 och
Malmö 2018), vid Nordic Centre, Fudan University, Shanghai (2016) samt vid konferenser på Malmö
högskola (2017) och Ingvar Kamprad Design Centrum, Lunds universitet (2017). Dessutom har
internationella presentationer av konstnärliga verk genomförts (vid Internationella Brecht-symposiet i
Oxford, på Centro Sociale i Hamburg och på Lofft das Theater i Leipzig 2016 samt vid konferensen
Performance Philosophy i Prag 2017). Skriftliga presentationer utöver materialet till delseminarierna
har bland annat bestått i artikelförfattande (The Brecht Yearbook 2017) och offentliggjorda manus till
dramatiska verk.
Konstnärliga fakulteten planerar att utveckla en mall för den individuella studieplanen där
doktorandens arbete med att uppfylla de respektive examensmålen noteras i form av genomförda och
planerade moment. En sådan mall skulle innebära en välkommen formalisering av de kontroller av
måluppfyllelse inom handledning, kursexamination, delseminarier, konferensdeltagande m.m. som
beskrivits ovan.
Vid betygsnämndens sammanträde efter disputationens genomförande görs vanligen en systematisk
genomgång och bedömning av doktorsarbetets och den muntliga disputationsinsatsens måluppfyllelse
i förhållande till respektive examensmål.
Ovan redogör vi för hur forskarutbildningens metodiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i relation
till examensmålen. På grundval av beskrivningen gör vi den sammanfattande värderingen att
Teaterhögskolans doktorander når en mycket hög måluppfyllelse av examensmålen för konstnärlig
doktorsexamen.
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2.2.2 Examensarbeten
Bedömningen av examensarbeten är av central betydelse för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
Här nedan länkas till examensarbeten för Teaterhögskolans olika utbildningar.

2.2.2.1 Konstnärlig kandidatexamen i skådespelarkonst
Examensarbeten (konstnärliga)
En översikt över konstnärliga/praktiska examensarbeten finns här.

Examensarbeten (reflekterande)
Kandidatexamensarbetets reflekterande del ingår som en del av studentens arbete under utbildningens
sista terminer. Arbetets förutsättningar, omfång, innehåll och framställningsform beskrivs här.
Dessa reflektionsarbeten offentliggörs av konfidentialitetsskäl inte på nätet men finns tillgängliga i
pappersform i Teaterhögskolans bibliotek. Studentuppsatser på högre nivå (magister/master) finns
tillgängliga här.

2.2.2.2 Konstnärlig kandidatexamen i sceniskt och dramatiskt författande
Examensarbeten i form av verk och verkkommentarer finns tillgängliga i pappersform i
Teaterhögskolans bibliotek.

2.2.2.3 Konceptuell scenkonst
Examensarbeten i form av verk och verkkommentarer kommer för första gången att examineras under
våren 2019.

2.2.2.4 Utbildning på forskarnivå i teater ledande till konstnärlig doktorsexamen
Christina Ouzounidis, Tvivel – replikernas poetik (konstnärligt doktorsarbete 2016)
Petra Fransson, Omförhandlingar: Kropp, replik, etik (konstnärligt doktorsarbete 2018)
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2.2.3 Uppföljning och åtgärder för kvalitetsutveckling: Tidigare externa
utbildningsvärderingar
Teaterhögskolans utbildningar utvärderades 2007 av Högskoleverket, 2014 av
Universitetskanslersämbetet:
Högskoleverkets utvärdering 2007
Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014
Dessutom gjorde 2009 på institutionens uppdrag en extern bedömargrupp bestående av Jenny
Andreasson (regissör), Theresa Benér (teaterkritiker) och Johan Holmberg (skådespelare/regissör) en
utvärdering av två examensproduktioner inom kandidatprogrammet för skådespelarkonst.
Högskoleverket fann 2007 att utbildningarna vid Teaterhögskolan uppfyllde kvalitetskraven för högre
utbildning (Rapport 2007:26 R, s. 7). Bland bedömargruppens kritiska kommentarer och
rekommendationer fanns följande:
– lärarnas rätt till kompetensutveckling tycktes inte utnyttjas i önskvärd grad (s. 66);
– extern samverkan, även internationellt, var ett område som borde utvecklas (s. 66);
– bedömargruppen rekommenderade Teaterhögskolan att utvärdera dramatikerutbildningen, som
framstod som isolerad till följd av sin litenhet (s. 67).
Universitetskanslersämbetet gav 2014 omdömet hög kvalitet för konstnärlig kandidatexamen och
konstnärlig masterexamen vid Teaterhögskolan i Malmö (Beslut 411-00552-13). Bedömargruppen
menade att underlagen visade på hög måluppfyllelse för samtliga utvalda examensmål, och man
framförde inte några kritiska synpunkter eller särskilda rekommendationer (s. 28–33).
Den utvärdering som gjordes av den externa bedömargruppen 2009 utgick från ett mer begränsat
underlag. Utlåtandet baserades på en granskning av två av skådespelarstudenternas
examensproduktioner. Gruppen konstaterade sammanfattningsvis att Teaterhögskolan lyckats uppnå
de uppställda målen för läranderesultat, och man formulerade några frågeställningar rörande
undervisningen:
– Skulle THM kunna göra mer för att identifiera den enskilde elevens specifika förutsättningar så att
han eller hon kan få redskap att utveckla en konstnärlig spetskompetens?
– Förbereder skolan eleverna tillräckligt på mötet med regissören?
– Skulle utvärderingsprocesser och löpande kommunikation mellan elever och lärare kunna bli bättre
under arbetet med slutproduktionerna?
– Kan skolan på ett bättre sätt bidra till att eleverna får en fördomsfri syn på såväl frigruppsvärlden
som institutionerna?
– Kan skolan bli bättre på att ge eleverna praktisk vägledning för yrkeslivet?
– Har THM utarbetat interna kriterier för vad ett lyckat ”genusperspektiv” är och hur detta bäst ska
integreras i utbildningen?
– Kan THM bli bättre på att bjuda in gästande pedagoger, regissörer, skådespelare och andra? Behöver
skolan öppna sig mer för intryck utifrån?
De nämnda utvärderingarnas resultat har kommunicerats till all personal och har legat till grund för de
åtgärder som har vidtagits för att utveckla utbildningarna.
Ett viktigt inslag i kvalitetsutvecklingen är också institutionens och fakultetens undersökningar av
studenters, alumners och avnämares synpunkter på utbildningarna. Här länkas till
Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010
Studentbarometern 2012
Teaterhögskolans alumnienkät 2013
Teaterhögskolans avnämarenkät 2013
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2.3 Arbetslivets perspektiv
2.3.1 Arbetslivsfrågor i utbildningarna
Skådespelarstudenterna har nedslag under utbildningen tillsammans med producent i branschkunskap
och omvärldsbevakning. Redan under första terminen sker omfattande studiebesök på teatrar i
regionen: fria grupper, institutioner, teatrar med annan scenkonstinriktning samt
produktionsavdelningar såsom verkstäder. Studenterna får också en organisatorisk och ekonomisk
grundkunskap kring hur teatrar kan drivas. Senare i utbildningen fokuseras dessa nedslag mer på
yrkeskunskap kring hur arbetsmarknaden för skådespelare fungerar och hur man navigerar som
frilansare. Under hela studietiden möter studenterna representanter från yrkeslivet, såsom inbjudna
gäster, exempelvis från arbetsgivarorganisationer och fackförbund, samt professionella skådespelare.
Skådespelarstudenternas viktigaste kontakt med arbetslivet sker i samband med praktikperioden
(termin 5). Under denna period löser studenterna självständigt en rolluppgift i ett professionellt
sammanhang och får erfarenhet av att spela många föreställningar. Samtidigt möter de också de olika
arbetsgrupper som finns på en teater och får en inblick i teaterns kulturpolitiska och organisatoriska
förutsättningar.
Inom dramatikerprogrammets delkurs Dramatikerns ekonomi och rättigheter (termin 5, 3 hp) möter
studenterna olika representanter för yrkeslivet: teaterchefer, dramaturger, förläggare, dramatiker,
fackliga representanter med flera. Kursen ger kunskaper för att självständigt verka i arbetslivet såväl i
fråga om beställare av dramatik och förlagsbranschen som i fråga om de för en dramatiker relevanta
regelverken kring avtals- och upphovsrätt.
För forskarutbildningen gäller att anställning som doktorand förutsätter en konstnärlig praktik och
något slag av etablering på arbetsmarknaden. Genom seminarier och gästframträdanden under
forskarutbildningstiden möjliggörs ytterligare nätverksbyggande. Som en grund för framtida
anställning eller befordran uppmuntras doktoranderna att skaffa pedagogisk praktik genom
institutionstjänstgöring. Vidare arbetar Teaterhögskolan för att etablera postdoktjänster.

2.3.2 Samhällsrelevans
Här hänvisas till de resonemang om utbildningarnas samhällsrelevans som förs i avsnitt 2.2.1 ovan.

2.3.3 Kvalitetssäkring avseende utbildningarnas användbarhet för arbetslivet
Här hänvisas till de resultat från Teaterhögskolans alumni- och avnämarenkäter som återges i avsnitt
2.2.1 ovan.

2.4 Studerandes perspektiv
Teaterhögskolans studentkår har regelbundna kårmöten, och studentkårens ordförande har
återkommande avstämningsmöten med prefekten. Gemensamma morgonsamlingar för samtliga
studenter och all personal hålls varannan vecka.
I samband med kvalitetsgranskningen av Teaterhögskolans utbildningar ges studenterna möjlighet att
komplettera och kommentera denna självvärdering i en särskild studentinlaga. Vidare ges studenterna
inom ramen för utvärderingsprocessen möjlighet att kommentera både bedömargruppens slutsatser
och fakultetens fortsatta arbete.
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2.5 Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsperspektiv;
hållbar utveckling
Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsperspektiv utgör integrerade delar av Teaterhögskolans
samtliga utbildningar med avseende på utformning, genomförande, utvärdering och utvecklande.
Konstnärliga utbildningar bär emellertid på traditioner av mästar–lärling-pedagogik, och det är
synnerligen angeläget att både personal och studenter förhåller sig på ett medvetet och kritiskt sätt till
sådana hierarkier på strukturell nivå som ibland gör sig påminda. Inom utbildningarna förs
kontinuerliga diskussioner om jämställdhet, likabehandling och mångfald gällande ämnesinnehåll,
praktiska övningar, språkbruk med mera. Jämställdhetsperspektivet är dessutom en obligatorisk punkt
på dagordningen vid samtliga organ inom Konstnärliga fakulteten.
Konstnärliga fakultetens arbete för jämställdhet, likabehandling och mångfald beskrivs här.
Fakultetens jämlikhetsnämnd ersätts under hösten 2018 med en arbetsgrupp under fakultetens lokala
skyddskommitté.
Teaterhögskolans värdegrund framgår av strategidokumentet.
Vid Teaterhögskolan finns en jämlikhetsgrupp där studenter samt undervisande, teknisk och
administrativ personal ingår. Jämlikhetsgruppen förfogar över budgeterade jämlikhetsmedel (f.n. 60
tkr per år), och i gruppens uppdrag ingår att lämna förslag på riktade aktiviteter (seminarier,
gästföreläsningar, workshops m.m.) för beslut i institutionsstyrelsen.
Teaterhögskolans arbete för jämställdhet, likabehandling och mångfald beskrivs här.
En angelägen uppgift är att synliggöra och motverka informella maktstrukturer. Under läsåret 2017–18
genomfördes med positivt resultat ett antal gruppsamtal i en studentgrupp med syfte att motverka
upplevd brist på jämställdhet. Hösten 2017 konstituerades en öppen diskussionsgrupp vid
Teaterhögskolan, #metoo-gruppen, som vid kontinuerliga möten diskuterar åtgärder för att möta behov
av ökad jämställdhet och likabehandling på olika områden. En av de första åtgärderna var att tillsätta
en fokusgrupp med uppgift att genomlysa antagningsproven till skådespelarprogrammet, med syfte att
föreslå förändringar för att säkra de sökandes trygghet i alla faser av provprocessen. Ett antal sådana
förändringar genomfördes med gott resultat under antagningsproven våren 2018. Ytterligare
fokusgrupper har tillsatts med uppgift att genomlysa en rad andra områden, exempelvis studentkök,
skoltraditioner, breddat deltagande.
Här nedan länkas till några ytterligare relevanta dokument.
Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald
Konstnärliga fakultetens studentguide om diskriminering och trakasserier
Lokala skyddskommittén vid Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakultetens arbetsgrupp för beredning av frågor kring jämlikhet
Reflektioner på arbetet med några likabehandlingsaspekter vid Lunds universitet (2016)

2.6 Internationella nätverk, mobilitet
Lunds universitet är starkt inriktat på internationaliseringsarbete, vilket bland annat beskrivs i
dokumenten Om internationalisering och internationaliseringsarbete vid Lunds universitet och
International Student Barometer 2013 – resultatsammanställning .
Konstnärliga fakultetens internationella kontakter beskrivs här: Om internationalisering vid
Konstnärliga fakulteten.
Teaterhögskolans främsta internationella nätverk är Europe: Union of Theatre Schools and Academies
(E:UTSA) samt Nordplus Network for Nordic and Baltic Theatre and Dance Institutions of Higher
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Education (Norteas).
Deltagande i E:UTSA och Norteas har inneburit omfattande personal- och studentmobilitet i form av
konferens-, kurs- och festivaldeltagande. Genom E:UTSA-nätverket har Teaterhögskolans
masterstudenter medverkat vid teaterfestivaler i München (”Welcome to Europe”, maj 2017) och
tillsammans med skådespelarstudenter i Spoleto (”Glamour”, juli 2017). Teaterhögskolans
masterstudenter har också initierat och genomfört ett nätbaserat sameuropeiskt ”reading event”, 11/11,
vid en stor mängd europeiska teaterhögskolor (november 2017). Teaterhögskolan har åtagit sig
värdskapet för E:UTSA-nätverkets General Assembly 2020.
Teaterhögskolan har deltagit i Norteas-nätverkets möten på Island (februari 2017) och i Fredrikstad,
Norge (februari 2018) samt med åtta studenter och två personal i en intensivkurs i Vilnius (augusti–
september 2018). En av skolans producenter är kontinuerligt verksam som ledamot i nätverkets
arbetsgrupp 2018–19. I februari 2019 skickar Teaterhögskolan inom ramen för Norteas-nätverkets
aktivitet Nordic Common Studies åtta studenter till andra skolor inom nätverket, samtidigt som åtta
studenter från andra lärosäten kommer till Teaterhögskolan för en veckas utbyte. I utbytet medverkar
två av institutionens personal. I februari 2019 arrangerar Teaterhögskolan även en tvådagars workshop
på temat Sustainability i anslutning till Norteas-nätverkets årsmöte i Köpenhamn.
Finansiering från NordPlus och Erasmus har vidare möjliggjort utbyte av gästlärare med olika
europeiska systerinstitutioner.
Docent Kent Sjöström har bland annat lett en två veckor lång workshop i Brasilien, föreläst i Shanghai
och vistats som gästforskare i Prag (2018). Docent Sven Bjerstedt har bland annat föreläst vid
konferenser inom Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF, årligen 2012–18),
Research in Music Education Conference (RIME, 2011 och 2013), Leeds International Jazz Education
Conference (2013) och International Congress of Qualitative Inquiry (University of UrbanaChampaign, Illinois, 2012).

55

3. Avslutande sammanfattning: styrkor – svagheter –
möjligheter – hot
Som avslutning sammanfattas självvärderingen av Teaterhögskolans utbildningar genom en kortfattad
SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

3.1 Styrkor
Till Teaterhögskolans starka sidor kan följande faktorer räknas:
– genomströmningsstatistiken;
– grundutbildningarnas kontinuitet;
– satsningen på både kontinuitet och förnyelse i lärarrekryteringen;
– satsningen på förnyelse i skolans utbildningsutbud;
– samverkan och integration mellan skolans olika ämnen, utbildningar och utbildningsnivåer;
– personalens delaktighet i skolans utvecklingsarbete;
– gemensam pedagogisk grundsyn;
– genomtänkt, internationellt beprövad metodik;
– väl utvecklade former för studentinflytande;
– samverkan med Malmös kulturliv;
– styrkan i att tillhöra Lunds universitet och Konstnärliga fakulteten;
– närheten till Köpenhamn.

3.2 Svagheter
Till Teaterhögskolans svaga sidor kan följande faktorer räknas:
– strävan efter en gemensam pedagogisk grundsyn kan medföra att skolans pedagogik blir bevarande,
oflexibel och mindre mottaglig för impulser utifrån;
– sårbarhet till följd av resursbrist;
– homogeniteten i student- och personalgrupperna.

3.3 Möjligheter
Till Teaterhögskolans utvecklingsmöjligheter kan följande faktorer räknas:
– möjligheterna till en stärkt dynamik och utökat utbyte med regionens kulturliv, bland annat genom
att samverka med och bedriva utvecklingsarbete tillsammans med regionens scenkonstinstitutioner;
– möjligheten att bättre utnyttja de konstnärliga, pedagogiska och forskningsmässiga fördelarna av att
tillhöra Konstnärliga fakulteten;
– möjligheten att bättre utnyttja de konstnärliga, pedagogiska och forskningsmässiga fördelarna av att
tillhöra Lunds universitet;
– möjligheten att bättre utnyttja de konstnärliga, pedagogiska och forskningsmässiga fördelarna av
närheten till Köpenhamn;
– möjligheten att vidareutveckla den internationella inriktningen;
– möjligheten att vidareutveckla samverkan och integration mellan skolans olika ämnen, utbildningar
och utbildningsnivåer;
– möjligheten att vidareutveckla den potential som skådespelarnas arbetsmetod har för all slags teater,
genom att lärare och gästlärare är aktiva inom det samtida scenkonstfältet;
– möjligheten att utveckla ett kandidatprogram med inriktning på konceptuell scenkonst;
– möjligheten att utveckla ett masterprogram med relevans för studenter vilkas kandidatexamen
inriktats på skådespelarkonst, sceniskt och dramatiskt författande och konceptuell scenkonst;
– möjligheten att vidareutveckla dokumentationen av konstnärligt och pedagogiskt arbete, forskning,
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konstnärliga utvecklingsarbeten;
– möjligheten att öka och vidareutveckla institutionens forsknings- och forskarutbildningsmiljö;
– möjligheterna till positiva konsekvenser av den beslutade samlokaliseringen av fakultetens
institutioner.

3.4 Hot
Till de hot som Teaterhögskolan står inför kan följande faktorer räknas:
– ekonomiska utmaningar för kvaliteten i verksamheten till följd av resursbrist som försvårar
realiserandet av de nämnda utvecklingsmöjligheterna;
– försämringar av det fria kulturlivets ekonomiska villkor, med konsekvenser för Teaterhögskolan;
– risken för en ofördelaktig dynamik mellan Teaterhögskolans olika utbildningar till följd av skilda
metodiska förhållningssätt;
– den uppfattning om en motsättning mellan reflektion och praktiskt arbete som fortfarande
förekommer i teatervärlden;
– risken att kompetensförsörjningen av forskare, handledare och lärare inom Teaterhögskolans
forskarutbildning inte tillgodoses genom tillräcklig medelstilldelning för professur(er) och postdocanställningar;
– osäkerhet beträffande konsekvenserna av den beslutade samlokaliseringen av fakultetens
institutioner;
– risken att Teaterhögskolans fokus och utbildningsutbud blir för brett för att kunna säkra hög kvalitet
i alla utbildningar.
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Inledning
Bedömargruppens förord
Fakultetsstyrelsen vid den Konstnärliga fakulteten i Malmö har anförtrott oss uppdraget att bedöma kvalitetsarbetet på Teaterhögskolan i Malmö. Vi har valt att genomföra uppdraget enligt formeln ”granska för att
främja” och är fullt medvetna om svårigheten att rättvist värdera en så komplicerad och komplex företeelse
som ett lärosäte som handhar konstnärlig utbildning. Granskningen baseras på Teaterhögskolans självvärdering med bilagor och på de inblickar i Teaterhögskolans arbete som vi har fått vid fyra dagars platsbesök.
Vi vill tacka Teaterhögskolans anställda och studenter för ett generöst mottagande under platsbesöket och
en öppen attityd till granskningen. Uppdraget har därför varit givande för oss. Vi hoppas att resultatet av
granskningen kommer att vara till nytta för Teaterhögskolan i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Anna Houmann
Hedvig Jalhed
Ulla Lidholm
Frida Röhl
Rasmus Ölme

Rapport
Kvalitetsgranskning av Teaterhögskolan i Malmö
2019-04-30

3

Förutsättningar och underlag
Sammansättning av bedömargruppen
För granskning av Teaterhögskolan i Malmö (härefter Teaterhögskolan) anlitade Konstnärliga fakulteten
en extern bedömargrupp för kollegial granskning av Teaterhögskolans kvalitetsarbete. Gruppen har bestått
av Anna Houmann, universitetslektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet,
Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning vid Göteborgs universitet, Ulla Lidholm, vd/verksamhetsledare på Teateralliansen i Stockholm, Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg och Rasmus
Ölme, professor vid Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn.

Utgångspunkter
Konstnärliga fakulteten anlitade, efter beslut i fakultetsstyrelsen 2018-10-17, en extern grupp för bedömning av Teaterhögskolans utbildningar genom kollegial granskning. Granskningsmaterialet består av Teaterhögskolans självvärdering samt platsbesök. Bedömargruppen skulle utföra sitt arbete under januari-mars
2019 och slutligen meddela resultatet av sitt arbete i en rapport senast den 31 mars 2019. Rapporten skulle
sammanfatta ”gruppens bedömningar av utbildningens styrkor och utvecklingsområden samt rekommendationer”. Den 27 februari 2019 beslutades i konstnärliga fakultetsstyrelsen att bedömargruppen själv avgör
omfattningen på rapporten. Bedömargruppen önskade ytterligare tid för färdigställande av rapporten och
ett dekanbeslut bidrog till att gruppen fick tid fram till den 30 april 2019.
Teaterhögskolans självvärdering utgår från ”Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning
vid Lunds universitet” som anger kriterier för universitetets kvalitetsarbete.1 För att skapa legitimitet, ska
kollegial granskning med externa sakkunniga vara ett kännetecken för universitetets kvalitetsarbete inom
såväl forskning som utbildning. Följande kriterier är de som kvalitetsarbetet ska fokusera på och som bedömargruppen har förhållt sig till:2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2

att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemålen och examensmål
att utbildningen vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
att undervisande personal, inklusive handledare, har ändamålsenlig ämnesmässig, högskolepedagogisk, ämnesdidaktisk och övrig relevant kompetens, samt att lärarkapaciteten är tillräcklig
att utbildningen ska vara relevant för studenterna och doktoranderna samt svara mot samhällets behov
att studenterna och doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av
utbildningen
att en ändamålsenlig och för alla tillgänglig studie- och lärandemiljö med välfungerande stödverksamhet föreligger
att en kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen sker
att internationalisering och internationella perspektiv främjas i utbildningen
att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv integreras i utbildningen
att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling främjas i utbildningen

Dnr STYR 2016/179
Dnr STYR 2016/179
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Teaterhögskolans självvärdering
Teaterhögskolans självvärdering är ett genomgripande material som bygger på insamlad data från undervisande personal och teknisk/administrativ personal samt doktorander och studenter. I självvärderingen ingår
ett stort antal bilagor och länkar tillsammans med utförliga beskrivningar av verksamheten och dess bakgrund. Enligt självvärderingen har samtliga anställda och studerande fått ta del av en sen version av självvärderingen för synpunkter. Av självvärderingen framgår hur arbetet med självvärderingen har organiserats.
Kvalitetsarbetet är formellt förankrat inom Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten samt Teaterhögskolans institutionsstyrelse.
Bedömargruppen har också tagit del av Teaterhögskolans Strategiska plan för 2016–2020 samt Handlingsplan
för 2018 och därigenom de mål som de båda dokumenten uttalar. I den vision för 2020 som lyfts fram i den
strategiska planen betonas att Teaterhögskolan i Malmö ska vara ”en utbildnings- och forskningsmiljö av
internationell klass, där metodisk praxis läggs till grund för konstnärlig innovation och kunskapsproduktion”.

Bedömningsprocessen
Teaterhögskolans självvärdering översändes till bedömargruppen den 18 december 2018. Efter att samtliga
i bedömargruppen fått möjlighet att fördjupa sig i självvärderingen, genomförde gruppen möten via Skype
för att utforma ett upplägg för platsbesök. Vid ett fyra dagars platsbesök 25–27 februari och 4 mars på
Teaterhögskolan intervjuade bedömargruppen studenter från ”Konstnärliga kandidatprogrammet i skådespelarkonst”, ”Konstnärliga kandidatprogrammet i sceniskt och dramatiskt författande” och den fristående
kursen ”Teater: Inriktning konceptuell scenkonst”, samt doktorander, lärare, administrativ personal och
rektor samt konstnärliga fakultetens dekan (tidigare rektor).
Bedömargruppen fick även en beskrivning av de fokusområden för den omvandlingsprocess Teaterhögskolan befinner sig i:
•
•
•
•
•

att arbeta aktivt med breddad rekrytering av både studenter och personal
att etablera ett nytt kandidatprogram som bygger vidare på de nuvarande fristående kurserna i konceptuell scenkonst
att stärka samverkan mellan skolans utbildningar
att etablera ett nytt masterprogram, helst med internationell inriktning
att stärka och utöka institutionens forsknings- och forskarutbildningsmiljö
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Bedömargruppens rapport
Kvalitetsarbete på Teaterhögskolan
Bedömargruppens uppfattning är att den nuvarande ledningen hyser stor vilja till förändring och utveckling
av Teaterhögskolans kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet enligt självvärderingen utmärker sig genom att arbetet
genomförs ”kontinuerligt, i nära kontakt mellan verksamheten och studenterna, och att alla medarbetare
har fokus på detta. Grunden för Teaterhögskolans reguljära kvalitetsarbete är student-, lärar- och verksamhetsutvärderingar”. Kvalitetsarbetet har också intensifierats. Exempel på detta är att man anordnat seminariet ”Changing the Curriculum – Outline of possibilities for reconstructing BA educations at THM” i
november, 2018, samt genomförandet av den bedömning som denna rapport är ett resultat av.
Kvalitetsarbetet är nyligen påbörjat, att döma av granskat material och intervjuer, och håller på att steg för
steg genomsyra verksamheten. Som framgår av policyn Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildning vid Lunds universitet (2018-03-15) är student- och doktorandinflytande i kvalitetsarbetet avgörande. I samband med platsbesöket berättar studenter och doktorander att de i större utsträckning vill
medverka i planering, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingarna. Bedömargruppen
uppmärksammar att studenter och doktorander kunde ha varit mer involverade i självvärderingen för att
deras perspektiv ska tillgodoses till fullo utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv.
Det finns ett stort förtroende för och det fästs stora förväntningar till den nya rektorn. Självvärderingen
nämner dock inget om rektorns uppdrag i förhållande till kvalitetsarbetet.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•
•
•
•

intensifierar kvalitetsarbetet ytterligare, till exempel genom kvalitetsutvecklingsprogram
klargör och dokumenterar ansvarsfördelningen i samband med kvalitetsarbetet
söker formulera och synliggöra Teaterhögskolans kvalitetskriterier för konstnärlig utbildning
fortsätter diskussionen om kvalitetskriterier i forum med representanter för konstnärliga utbildningar inom och utom Sverige
i högre utsträckning aktivt involverar studenterna i kvalitetsarbetet
ser över implementeringen och spridningen av kvalitetsarbetet inom organisationen
uppmuntrar dialogen mellan skilda personal- och studentkategorier

Studentinflytande
Kontakterna mellan studenter och lärare samt ledning är nära och ibland intensiv. Studenterna för fram sina
åsikter till lärarna och ledningen informellt och direkt i undervisningsrummen. Studenterna har också stor
representation i samtliga beslutande organ genom studentkåren. Det är inte klart hur stort inflytande studenterna har på verksamheten i realiteten. Enligt lärare, ledning och studenter är många studenter tveksamma till att engagera sig i kårarbetet eftersom fokus ligger på studierna och det inflytande som kan åstadkommas på individuell nivå snarare än kollektiv nivå. Det här bekräftades av de studenter som bedömargruppen
träffade vid platsbesöket. Förhållandet är inte ovanligt i synnerhet i mindre undervisningsmiljöer.
De studenter som bedömargruppen mötte under platsbesöket visar stort engagemang i sina respektive
utbildningar, har många idéer kring kvalitetsarbetet och är villiga att ta en mer aktiv del i arbetet med att
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utveckla utbildningen. Det framkom även en del osäkerhet från studenterna om vad som händer med de
synpunkter de framför till sina lärare eller annan personal. De upplever att de blir lyssnade på, men vet inte
vilka faktiska resultat som följer. Många av studenterna upplever ett stort förtroende för nya rektorn som tar
deras tankar och åsikter på allvar.
Det är också av vikt att ta del av tidigare studenters erfarenheter som nu mött arbetslivet. Alumnienkäter
ger en sådan möjlighet. Bedömargruppen välkomnar även fler forum för tidigare studenters tankar och
synpunkter som kan bidra till Teaterhögskolans utveckling.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•

finner klarare former för att förena det informella studentinflytandet med det formella
säkerställer att studenters synpunkter på utbildningen samlas in, sammanställs och redovisas för
studenterna och används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen
initierar fler forum för att fånga in tidigare studenters tankar och synpunkter som kan främja Teaterhögskolans utveckling
formaliserar kommunikationen med studenterna gällande uppföljning av inkomna synpunkter

Teaterhögskolan, Konstnärliga fakulteten och Lunds universitet
I intervjuerna framkommer att Teaterhögskolan har en god relation till Lunds universitet och till Konstnärliga fakulteten. Bedömargruppen uppfattar, utifrån samtalen, att relationen till fakultetskansliet, Musikhögskolan och Konsthögskolan ändå kan stärkas ytterligare, särskilt med tanke på en eventuell samlokalisering
och genom Teaterhögskolans tankar kring val av utbildningsprogram. Den gemensamma resursen Inter
Art Center kan med fördel lyftas ännu tydligare för att bidra till ytterligare högre grad av kontaktskapande,
dialog, samt tvärkonstnärligt skapande och utforskande arbete.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•

fördjupar samtalen inom fakulteten för att finna en gemensam vision kring en möjlig samlokalisering
diskuterar fler möjliga samarbeten med Musikhögskolan, Konsthögskolan och Inter Art Center i
samband med Teaterhögskolans val av framtida utbildningsprogram

Ekonomi
I likhet med många andra konstnärliga utbildningar är ekonomin en utmaning för Teaterhögskolan och det
finns för närvarande ingenting som tyder på en ökad medelstilldelning. I intervjuerna framkom det från personalens håll att de känner sig pressade i förhållande till tid och att det finns få möjligheter att anställa gästlärare.
Även från studenternas sida uttrycktes en önskan om fler gästlärare för att få in ett bredare perspektiv.
Den tekniska och administrativa personalen arbetsbelastning förändras genom nya utbildningsprogram och
detta behöver ses över.
När Teaterhögskolan nu står inför ett vägval och eventuellt ytterligare utbildningsprogram kommer det med stor
sannolikhet kräva en översyn av resursfördelningen internt om inte andra medel kan tillföras. Samverkan mellan
programmen kan vara en del av lösningen, men förmodligen inte hela, och ytterligare åtgärder bör beaktas.
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När skådespelarprogrammet gjordes om från fyra till tre år gjordes ett genomgripande arbete och det kan
kanske nu vara lägligt att utvärdera den omläggningen för att se om det utifrån den analysen framkommer
fler sätt att tänka nytt.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•

avsätter resurser, framför allt tid, för en gemensam översyn av det utvecklingsarbete som sker och
diskutera de utbildningsprogram Teaterhögskolan väljer att satsa på
fortsatt diskuterar för- och nackdelar kring en eventuell samlokalisering
överväger omfördelning av resurser internt på Teaterhögskolan
fortsätter att se på möjligheter till extern finansiering

Undervisning
Det finns en stark ide om ett metodarbete inom utbildningarna i skådespelarkonst och sceniskt och dramatiskt författande. Utmaningen ligger i att kontinuerligt utveckla metoden. Studenterna uttrycker både en
uppskattning för det grundliga metodarbetet och en viss oro över en brist på mångfald av verktyg till sin
kommande professionella yrkesutövning. I en grundutbildning finns det begränsat med tid att fördjupa sig i
många olika metoder och det kommer att handla om en balansakt mellan bredd och spets. I de genomförda
alumnienkäterna för skådespelarprogrammet framkommer att siffran sjunkit från 94,5% (2013) till 61,6%
(2018) när det gäller förmågan ”att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka sina idéer, identifiera,
formulera och lösa uppgifter, inom ramen för en uppsättning”. Detta kan tolkas som ett behov av att styrka
det mer självständiga och konstnärliga arbetet i undervisningen.
I självvärderingen framkommer intresse i att skapa flera samarbeten mellan de olika programmen. Detta
intresse uttrycktes än mer av de studenter bedömargruppen mötte under platsbesöket. Vid sidan om själva
innehållet i sådana samarbeten förefaller det finnas mycket att vinna för den interna kulturen på Teaterhögskolan att låta såväl lärare som studenter arbeta på tvärs mellan utbildningarna. Den gemensamma seminarieserien omnämns i intervjuerna som ett bra exempel.
Bedömargruppens intryck är att det finns en stor dynamisk kraft och engagemang i lärarkåren, vilket är
positivt, men innebär också en risk för att verksamheten i alltför hög grad blir beroende av de anställda som
tar på sig en alltför stor arbetsbörda. Arbetsbelastningen är hög hos flera anställda och Teaterhögskolan ser
just nu över sina tjänster, bland annat ska en utbildningsansvarig för konceptuell scenkonst utses. I samband med att Teaterhögskolan vill etablera nya utbildningsprogram har Teaterhögskolan en möjlighet göra
en översyn av personalens arbetsförhållande, och även hur den pedagogiska kompetensen ser ut i förhållande till utbildningarna, dvs. att den står i proportion till undervisning, handledning och examination. En
tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rutiner för kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckling kan
underlätta arbetsbördan och hjälpa de anställda att utveckals både indivuduellt och kollegialt.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•
•

låter studenterna ta del av ett större mångfald av arbetsmetoder
för en intern diskussion i lärarkollegiet om relationen mellan hantverk och konstsyn
skapar fler möjligheter för studenterna på de olika programmen att mötas. Dessa kan vara såväl
undervisningsrelaterade som informella
stärker rutiner för utvärdering och kvalitetsarbete
stärker det individuella och kreativa arbetet för studenterna
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Utvärdering och examination
Teaterhögskolan skiljer mellan två sorters utvärdering, den av studenternas arbete och den av kurser och
utbildningsprogram. Det första slaget av utvärdering sker på olika sätt i de olika utbildningarna och kurserna i självvärderingen. Även beskrivningarna av hur de sker är olika. I samband med kvalitetsgranskningen
för studenterna framkom önskemål om tätare, tydligare och mer systematiska utvärderingar och kommentarer från lärarna. Å andra sidan framhålls av lärare att studenterna lär sig att utvärdera sig själva och
därmed utvecklas på egen hand. Ifall detta är målet så ska Teaterhögskolan säkra att studenterna får den tid
och de verktyg som krävs, framförallt i programutbildningarna. Det är bedömargruppens intryck att det
finns anledning att vidare systematisera rutiner och upplägg för utvärdering/examination och självvärdering
enligt högskoleförordningens föreskrifter. Teaterhögskolan har kursplaner med tydliga målsättningar för vad
studenterna ska uppnå vid avslutad kurs men saknar en mer systematisk utvärdering och dokumentation
av hur olika undervisningsformer fungerat eller hur utvärderingar följs upp och återkopplas. Att detta är ett
utvecklingsområde har även lyfts fram av såväl lärare, ledning och studenter.
Alumninundersökningar har genomförts, för skådespelarprogrammet, 2010, 2013 och 2018 och innehåller frågor kring hur studenterna upplevt att studierna har förberett dem för arbetsmarknaden, vad som varit
användbart eller onödigt och vad som saknats. Bedömargruppen upplever att det är ett utmärkt initiativ
som Teaterhögskolan bör fortsätta med mer frekvent.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•
•
•

prioriterar implementeringen av ett formaliserat utvärderingssystem på både program och kursnivå
systematiserar uppföljning och återkoppling av genomförda utvärderingar
överväger om studenterna bör ges mer tid för reflektion och fördjupning
ger de formella och informella utvärderings- eller examinationssamtalen en fastare form med tydlig
information till studenterna
vidare tydliggör för studenterna hur utbildningens utformning visar på en progression samt kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.
överväger att använda externa utvärderare/examinatorer (från exempelvis andra teaterhögskolor i
landet) som komplement vid utvärderingen av studenternas arbete i samtliga utbildningar

Konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete
Konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete skrivs inte fram nämnvärt i självvärderingen och som också
nämns under rubriken ”Undervisning” finns det anledning att se på metodutveckling inom undervisningen
i skådespelarkonst och sceniskt och dramatiskt författande. För att säkra detta kan det finnas anledning
att investera i fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur kan utmanas av brist på såväl tid som
resurser. Förutom forskningsliknande verksamhet är dokumentation och utveckling av pedagogiska och
metodiska traditioner viktiga områden. Teaterhögskolan bör ombesörja att det finns goda möjligheter att
få stöd för konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete. En möjlig lösning kan vara att se på hur intern
kompetens kan användas. Det är också viktigt att Teaterhögskolan deltar aktivt och initierande i diskussioner om konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete, både i den professionella scenkonstvärlden, internt
på högskolan och i samarbete med andra utbildningar med liknande utbildningar.
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Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•

internt diskuterar konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete kring mål, innehåll och arbetsformer
bygger samarbeten med andra konstnärliga högskolor, nationellt och internationellt, för att finna
former för konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete

Omvärldsperspektiv
Det finns en stor vilja inom kollegiet att förhålla sig till det internationella teaterfältet och omvärlden.
Teaterhögskolan står på tröskeln till ett nytt kapitel i sin verksamhet som har potential att skapa en ny
profil. Det gör arbetet med omvärldsperspektiven särskilt viktigt. Det är också av stor vikt att inkludera ett
nationellt perspektiv i omvärldstanken eftersom de flesta studenterna kommer att verka inom det nationella
området. Teaterhögskolans omvärldsbevakning och direkta influenser utifrån både den egna institutionen
och det egna fältet, samt en öppen intern diskussion kommer hjälpa till i det arbetet.
Bedömargruppen uppfattar att det finns en övergripande vilja på Teaterhögskolan att nå konsensus kring
frågor om exempelvis strategi och metod, men att det krävs ett mer omfattande arbete för att nå dit ifall
detta är målet. Här sätts även Teaterhögskolans egen förändringsbenägenhet på prov. Det ligger en utmaning i att enas kring gemensamma strategier och att välja väg. Detta är en kollegial fråga likaväl som det
är en ledningsfråga. Inom Teaterhögskolan finns mycket och betydande kunskap, men den gemensamma
visionen om vilket eller vilka steg och mål som ska prioriteras bör förtydligas.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•

ser över existerande nationella och internationella samarbetspartner och utvärdera deras relevans
samt identifiera vad för sorts samarbetspartners som eventuellt saknas – dessa må vara såväl konstnärliga som icke-konstnärliga högskolor både i Sverige och utomlands
formaliserar såväl befintliga som framtida externa samarbeten med bl.a. scenkonstinstitutioner, fria
teatrar och det omgivande samhället i övrigt
föra interna diskussioner om hur Teaterhögskolans profil ska utvecklas, särskiljas och kommuniceras
förbättra studenternas möjligheter till internationella utblickar, exempelvis genom ett närmare
samarbete med nordiska utbildningar genom studiebesök och utbyten i andra länder.

Forskarutbildning och forskning
Forskarutbildningen är i dagens utbildnings- och kultursektor en nödvändig del av en konstnärlig högskola, för
att nya insikter, kritiska perspektiv och innovationer ska uppkomma och förmedlas. Forskarkollegiet på Teaterhögskolan besitter djup och specialiserad kunskap och då forskningsmiljön vid Teaterhögskolan är liten har
kontakter med övriga forskningsfältet, akademin och omvärlden en avgörande betydelse. De starka profiler som
finns på Teaterhögskolan utgör en god resurs för forskarutbildningen och stärker högskolans attraktionskraft.
Samtidigt kan miljöns litenhet skapa en begränsande personbundenheten som gör verksamheten sårbar.
Teaterhögskolan strävar efter att den konstnärliga forskarutbildningen ska kunna bidra med att skapa anknytningar mellan den forskningsbaserade teatern och den etablerade teatern. Detta är en viktig aspekt att utveckla
och förtydliga. Forskningen kan också i högre grad synliggöras inom institutionen och bedömargruppen ser
möjligheter att utveckla hur man kommunicerar den forskning som görs till samtliga studenter på skolan.
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Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•

arbetar för att vidga forskningsmiljön genom möjligheter till handledning och utbyten över ämnesområden
ser över hur relevant och aktuell forskning kommuniceras till samtliga studenter på Teaterhögskolan samt på vilket sätt verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och
utbildning
ökar möjligheterna för att alla skolans studenter genom utbildningen får delta i en forskande kontext och tillägna sig ett forskande förhållningssätt
arbetar vidare aktivt med att skapa anknytningar mellan den forskningsbaserade teatern och den
etablerade teatern

Kunskapssyn – teori/praktik
I självvärderingen betonas viljan att utveckla Teaterhögskolans kunskapsproduktion i aktiv samverkan med
aktörer inom andra kunskapsfält och genom en relevant och framåtsyftande samhällsanalys. Det poängteras även vad som beskrivs som ”den konstnärliga kunskapens särart” och att ”kunskap inom en konstnärlig
verksamhet som teater är inte det samma som påståendekunskap vid akademiska utbildningar med teoretisk
inriktning, utan något avsevärt annorlunda”. Bedömargruppen stöttar Teaterhögskolans ambition att utveckla kunskapsproduktionen och ser goda ambitioner för att genomföra detta. Ett viktigt steg i detta är att
definiera denna ”kunskapens särart” för att inte riskera en alltför relativistisk och subjektivistisk kunskapssyn.
Frågan om hur praktik och teori kopplas samman är central i scenkonsten. Teaterhögskolans initiativ att understödja och utforska teaterns möjligheter på teoretisk grund är vällovliga och det finns stor utvecklingspotential i kursen ”Teaterns teori och praktik” respektive ”Konceptuell scenkonst” om rätt förutsättningar ges.
I resultaten från tidigare alumniundersökningar (2010, 2013 och 2018) för skådespelarprogrammet framgår det att kvaliteten var oförändrad när det gäller att studenterna har ”fått kunskap om och förståelse för
skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder samt kunskap om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning”. Men när det gäller förmågan ”att beskriva, analysera och självständigt tolka sin
rolluppgift i relation till uppsättningens form och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt på skådespelarkonstens område” uppger de svarande 100% 2013 och 57,7%
2018 i stor eller mycket stor utsträckning. Detta ger anledning att se över hur den mer teoretiska och kritiska
reflektionen kan stärkas i undervisningen.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•

arbetar vidare med relationen mellan forskarnivå och grundutbildning för att kontinuerligt diskutera och vitalisera Teaterhögskolans kunskapssyn
utökar samarbetet mellan utbildningar och kurser för att etablera en dialog mellan de olika kunskapsformer och -syner som finns på Teaterhögskolan

Likabehandling och breddad rekrytering
I samband med intervjuerna upplever bedömargruppen att det både hos anställda, men framförallt hos studenter, råder en viss okunskap om det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) som
ska äga rum vid institutionen och vem man ska vända sig till i händelse av diskriminering eller trakasserier.
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I sjävvärderingen hänvisas till ”Konstnärliga fakultetens studentguide om diskriminering och trakasserier”
men det finns inga beskrivningar av institutionens arbete med SFAD. Bedömargruppen välkomnar därför
att Teaterhögskolan ämnar utveckla arbetet genom att t.ex. tillsätta en arbetsgrupp med bred representation
som ska arbeta fördjupat med frågor kring sexuella trakasserier, jämställdhet och likabehandling efter uppropen #metoo och #tystnadtagning.
Teaterhögskolans mångfaldsplan har varit synlig bland skådespelarstudenter de senaste åren då de funnits större
mångfald i de examinerade studenternas bakgrund. Samtidigt är homogeniteten fortfarande stor. Under intervjuer framkom att ”känslan av högt till tak är enorm” men å andra sidan är gruppen ”bland den mest homogena
jag varit med i”. I samtal med studenter fanns det också en uppfattning om hierarkier mellan de olika utbildningsprogrammen. En sådan uppfattning från studenternas sida kan leda till en upplevelse av att det inte finns
plats för olikheter inom Teaterhögskolan. Den lilla högskolans fördelar är många med den närhet, trygghet och
direkthet som uppstår naturligt. Samtidigt kan den intima miljön leda till att skolan uppfattas som mer homogen än vad den är, och det kan försvåra intern kritik. Teaterhögskolan måste aktivt motarbeta att en sådan uppfattning uppstår hos studenterna och måste tydligt visa det finns plats för diversitet. En breddad rekrytering med
fokus på mångfald kan medföra att fler ser sig som potentiella studenter eller medarbetare på Teaterhögskolan.
Eftersom breddad rekrytering är ett av Teaterhögskolans fokusområden är det viktigt att vidare diskutera vad
breddad rekrytering och breddat deltagande innebär för Teaterhögskolan i praktiken.  Som tongivande institution i det svenska teaterfältet och samhället i stort är detta arbete av stor vikt.

Bedömargruppen rekommenderar att Teaterhögskolan:
•
•
•
•
•

aktivt arbetar för att ge plats för olikheter inom organisationen
väl kommunicerar till studenterna vad som ligger till grund för eventuella skillnader mellan programmen för att undvika missförstånd och upplevelser av orättvisa och snedfördelning
ombesörjer att studenter och anställda har tydliga rutiner för anmälningar av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering
intensifierar, synliggör och tydliggör det systematiska arbetet mot diskriminering (SFAD) som ska
ske vid institutionen
aktivt arbetar för diversitet av representation bland studenter och anställda
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