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Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och 
utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden 

Beslut 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för 
examina inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande 
huvudområden. 

Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola) 
Danspedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Göteborgs universitet 
Pedagogik - magisterexamen, mycket hög kvalitet 
Pedagogik och didaktik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Utbildningsledarskap - masterexamen, hög kvalitet 
Ämnesdidaktik - masterexamen, bristande kvalitet 

Högskolan i Borås 
Pedagogiskt arbete - magisterexamen, mycket hög kvalitet 

Högskolan i Gävle 
Didaktik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Didaktik - magisterexamen, bristande kvalitet 
Dramapedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Högskolan i Halmstad 
Aktionslärande - magisterexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 

Högskolan i Jönköping 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Högskolan i Skövde 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Högskolan Kristianstad 
Pedagogiskt arbete - magisterexamen, bristande kvalitet 
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Utbildningsvetenskap - masterexamen, bristande kvalitet 

Högskolan Väst 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 

Karolinska institutet 
Medicinsk pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Konstfack 
Bildpedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Bildpedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Musikpedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Linköpings universitet 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogiskt arbete - magisterexamen, hög kvalitet 
Vuxnas lärande - magisterexamen, hög kvalitet 

Linnéuniversitetet 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - masterexamen, bristande kvalitet 

Lunds universitet 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - masterexamen, bristande kvalitet 

Malmö högskola 
Pedagogik - masterexamen, hög kvalitet 

Mittuniversitetet 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Mälardalens högskola 
Pedagogik - kandidatexamen, mycket hög kvalitet 

Stockholms Musikpedagogiska Institut 
Musikpedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 

Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, bristande kvalitet 
Barn- och ungdomsvetenskap - masterexamen, hög kvalitet 
Didaktik - magisterexamen, hög kvalitet 
Internationell och jämförande pedagogik - masterexamen, hög kvalitet 
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Matematikämnets didaktik - masterexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - masterexamen, hög kvalitet 

Södertörns högskola 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 

Umeå universitet 
Idrottspedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 
Utbildningsledarskap - magisterexamen, bristande kvalitet 

Uppsala universitet 
Didaktik - magisterexamen, hög kvalitet 
Didaktik - masterexamen, mycket hög kvalitet 
Pedagogik - kandidatexamen, bristande kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, hög kvalitet 
Pedagogiskt ledarskap - magisterexamen, mycket hög kvalitet 

Örebro universitet 
Pedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet 
Pedagogik - magisterexamen, 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 de utbildningar som fått 
omdömet bristande kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda denna 
examen. Dessa lärosäten (Stockholms konstnärliga högskola/Danspedagogik - 
kandidatexamen, Göteborgs universitet/Ämnesdidaktik - masterexamen, Högskolan 
Kristianstad/Pedagogiskt arbete - magisterexamen, Högskolan 
Kristianstad/Utbildningsvetenskap - masterexamen, Högskolan i Gävle/Didaktik - 
magisterexamen, Högskolan i Gävle/Pedagogik - kandidatexamen, Linköpings 
universitet/Pedagogik - kandidatexamen, Linnéuniversitetet/Pedagogik - 
kandidatexamen, Linnéuniversitetet/Pedagogik - masterexamen, Lunds 
universitet/Pedagogik - masterexamen, Mittuniversitetet/Pedagogik - kandidatexamen, 
Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskap - kandidatexamen, Stockholms 
universitet/Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, Södertörns 
högskola/Pedagogik - kandidatexamen, Umeå universitet/Idrottspedagogik - 
kandidatexamen, Umeå universitet/Utbildningsledarskap - magisterexamen, Uppsala 
universitet/Pedagogik - kandidatexamen) ska senast 1 oktober 2015 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 
Högskolan i Jönköping /Pedagogik - kandidatexamen  kommer UKÄ att ta ställning till 
om det finns anledning att föreslå regeringen att lärosätet inte längre får utfärda denna 
examen. 
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Ärendets hantering 
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell kvalitetsutvärdering 
av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen i 
pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområdena. 
Uppdraget innebär att UKÄ 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 UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett 
en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till 
grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell 
examen. Urvalet har beslutats av UKÄ, 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 UKÄ varje utbildning något av 
följande samlade omdömen: 

1. Mycket hög kvalitet 
2. Hög kvalitet 
3. Bristande kvalitet, vilket 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 Högskoleverkets system för 
kvalitetsutvärdering 2011-2014, 2012:15R) 

 

UKÄ:s samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. 
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter 
föredragning av utredaren Camilla Georgsson i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla 
Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Viveka Persson. 
 
 
 
Harriet Wallberg 
 
 
   Camilla Georgsson 
 
 
Kopia till: 
Bedömargruppen 
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Stockholms universitet Didaktik - magister A-2013-10-3217  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." 

 

Stockholms universitet Internationell och 

jämförande pedagogik - 

master 

A-2013-10-3222  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." 

 

Stockholms universitet Matematikämnets 

didaktik - master 

A-2013-10-3224  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information  

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 

dessa i dialog med olika grupper  

 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen 

håller hög kvalitet." 

 

Stockholms universitet Pedagogik - kandidat A-2013-10-3237  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." 

 

Stockholms universitet Pedagogik - master A-2013-10-3245  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på en hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade 

bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." 
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Tomas Englund, Örebro universitet 
Vaike Fors, Högskolan i Halmstad 
Ali Osman, Mälardalens högskola 
Stefan Sellbjer, Linnéuniversitetet 
 
Se bilaga 2 för bedömargruppens jävsförhållanden.  
 
Bedömargruppens arbete 
 
Val av examensmål och kriterier 
I valet av examensmål har bedömargruppen utgått från Högskoleverkets beslut 21 
december 2011 där det står 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.”  
 
De examensmål som bedömargruppen valt ut har delgivits de lärosäten som ingår i 
utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas 
fattades av Universitetskanslersämbetet den 31/10 2013 efter samråd med 
bedömargruppen. Se bilaga 3.  
 
Inför läsning av de självständiga arbetena arbetade vi fram en vägledning med 
förtydligande och konkretisering av delmål för de valda målen. Se bilaga 4.  
 
Underlag 
Underlag för utvärderingen har varit ett urval självständiga arbeten (examensarbeten), 
totalt 485, från de aktuella utbildningarna, lärosätenas självvärderingar, samt 
intervjuer med lärosätesrepresentanter och med studenter som deltar i utbildningen. 
Urvalet av självständiga arbeten gjordes på basis av det totala antalet arbeten från en 
utbildning. Samtliga arbeten listades av lärosätena och urvalet slumpades sedan fram i 
ett elektroniskt urvalsprogram. I enlighet med Universitetskanslersämbetets 
instruktioner har de självständiga arbetena varit ett tungt vägande underlag medan 
självvärderingar och intervjuer i första hand har bidragit med kompletterande 
information. Eftersom de utbildningar som ingår i utvärderingen varierar avsevärt i 
storlek innebär det att antalet självständiga arbeten från de knappt 60 utbildningar 
som utvärderats varierat. I några fall har de fem eller sex arbeten som utgjort underlag 
motsvarat samtliga arbeten som examinerats under den aktuella perioden. I andra fall 
har vi haft tillgång till närmare 20 slumpmässigt utvalda arbeten.  
 
Bedömargruppen konstaterar att detta förhållande speglar variationer i lokala 
förutsättningar, variationer som inte i sig kan förväntas påverka måluppfyllelse men 
som innebär att en liten utbildningsmiljö blir mer sårbar om ett enstaka självständigt 
arbete bedöms som svagt än i en större miljö. I de fall där ett enskilt arbete indikerat 
bristande måluppfyllelse har bedömargruppen därför varit särskilt uppmärksam på 
information från andra underlag, liksom på variationer mellan hel- och 
delmålsbedömningar.  
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Det slumpmässiga urval av självständiga arbeten som lärosätena har lämnat för 
bedömning har i första hand examinerats under läsåret 2012/13. I de fall där man 
examinerat färre än fem arbeten under denna period kan arbeten som examinerats 
längre tillbaka, som längst under läsåret 2010/11, ha lämnats för bedömning. 
Bedömargruppen konstaterar att detta kan innebära att förändringar har genomförts i 
utbildningen efter det att utvärderade arbeten examinerats. Bedömargruppen har 
därför noterat information om pågående och genomförda förändringar under den 
aktuella tidsperioden som framkommit i självvärderingar och intervjuer. 
   
Bedömargruppen konstaterar vidare att de olika underlagen ger information om olika 
aspekter av måluppfyllelse i utbildningarna. De självständiga arbetena ser vi som 
indikationer på resultat av måluppfyllelse medan självvärderingarnas information 
visar hur man arbetar för att uppnå och kontrollera densamma. Intervjuerna 
kompletterar båda dessa underlag. 
 
Det är bedömargruppens erfarenhet att lärosätena inte alltid har använt sig av 
Universitetskanslersämbetets mall för självvärderingar och att för bedömningen viktig 
information därför ibland har saknats eller varit ofullständig. I sådana fall har 
intervjuerna varit särskilt viktiga för kompletterande information. I kommunikationen 
med lärosätena framfördes inför intervjuerna att samtliga examensmål skulle kunna 
komma i fråga att diskuteras. Bedömargruppen identifierade även några 
frågeområden som med säkerhet skulle adresseras under intervjuerna, och dessa 
informerades lärosätena om i förväg. 
  
 För samtliga utbildningar delgavs följande frågeområden inför intervjuerna: 
– Mål 1 – huvudområde och dess definition  
– Mål 3 – delmål avseende muntlig förmåga och dialog med olika grupper  
– Mål 5  
– Ges möjlighet till dubbelexamen?  
– Processen för arbetet med självständiga arbeten  
 
För utbildningar på avancerad nivå inkluderades även ytterligare frågeområden, 
nämligen: 
– Vilka studenter rekryteras generellt till avancerad nivå? (Från 
yrkesutbildningar/generella examina)  

– Koppling till forskarutbildning för utbildningar på avancerad nivå: Hur förbereds 
studenterna för forskarutbildning?  
 
Ämnesinnehåll och ämneskompetens 
En kategorisering av utbildningarnas 19 huvudområden i fyra kluster1 gjordes för att 
synliggöra de ämnesområden som utvärderingen omfattar. Lärosätena har haft 

                                                   
1 Kategori A  
� Bildpedagogik, danspedagogik, dramapedagogik, musikpedagogik, idrottspedagogik  
Kategori B  
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möjligheter att lämna synpunkter på denna kategorisering. I arbetet med att 
synliggöra fältets innehåll och gränser har bedömargruppen kunnat konstatera en stor 
bredd med anknytning till såväl professionella tillämpningsområden som orientering 
mot discipliner och ämnen som inte självklart ligger inom området pedagogik, 
didaktik och utbildningsvetenskap.  
 
Detta har ställt krav på en bred ämneskompetens hos bedömarna. Bedömargruppen, 
tillsammans med de särskilda ämnesexperterna, representerar en bred kompetens 
inom området pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Inför fördelning av 
ansvar för läsning och bedömning av självständiga arbeten gjordes en kartläggning av 
bedömargruppens ledamöters specifika ämneskompetens utifrån kategoriseringen. I 
de fall en bedömare ansett sig inte kunna bedöma ett självständigt arbete, och 
förmedlat detta till UKÄ, har arbetet i fråga lämnats till en annan bedömare. 
 
Utgångspunkter för bedömning av måluppfyllelse 
I arbetet med en gemensam vägledning inför läsning av de självständiga arbetena 
utgick bedömargruppen från valda mål uppdelade i delmål. Under ett särskilt möte 
prövades och fastställdes konkretisering av delmålen. Utifrån detta bestämdes 
kriterier för måluppfyllelse och gränsområden för mycket hög/hög/bristande 
måluppfyllelse diskuterades och kalibrerades inom gruppen. Bedömargruppen vill 
framhålla att vägledningen avseende bedömningen av de självständiga arbetena har 
fungerat som ett stöd i bedömningsprocessen snarare än som en strikt checklista. 
Kalibrering har även skett för bedömning av måluppfyllelse för de olika 
examensmålen som helhet. Helhetsbedömningarna av måluppfyllelse för varje 
utbildning har, förutom vid de fall där jäv förekommit, diskuterats och beslutats av 
hela bedömargruppen. 
 
Bedömargruppen har använt tre skalsteg i bedömningar av måluppfyllelse (bristande, 
hög, mycket hög). Dessa har angetts i instruktionen till uppdraget och bygger på 
högskoleförordningens formuleringar samt den proposition som ligger till grund för 
utvärderingssystemet. Bedömargruppen konstaterar att ett skalsteg mellan ”bristande” 
och ”hög” måluppfyllelse hade varit relevant utifrån ett skaltekniskt perspektiv. I 
tillämpningen av skalan har ”hög måluppfyllelse” representerat den nivå som enligt 
examensmålen skall uppnås. 
  
Den samlade bedömningen av en utbildning har gjorts utifrån en sammanvägning av 
samtliga underlag. Som nämnts har de självständiga arbetena vägt tungt men övriga 
underlag har också haft betydelse, i synnerhet i de fall då bedömningen utifrån de 

                                                                                                                                                 
� Aktionslärande, pedagogiskt ledarskap, utbildningsledarskap, vuxnas lärande  
Kategori C  
� Didaktik, matematikämnets didaktik, pedagogik och didaktik, pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik, 
medicinsk pedagogik   
Kategori D  

� Pedagogik, internationell och jämförande pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, 
utbildningsvetenskap  
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självständiga arbetena av olika skäl rört sig i gränsområden. 
Universitetskanslersämbetets riktlinjer för gränsdragning mellan olika grader av 
måluppfyllelse har varit utgångspunkt. I enlighet med dessa indikeras bristande 
måluppfyllelse i en utbildning om ungefär en tredjedel av de självständiga arbetena 
bedömts ha bristande måluppfyllelse i något av målen. Mycket hög måluppfyllelse 
indikeras om cirka hälften av de självständiga arbetena bedömts ha mycket hög 
måluppfyllelse. 
  
Bedömargruppen har vid flera tillfällen diskuterat gränsen mellan bristande och hög 
måluppfyllelse och konstaterar att av de mål som vi valt att bedöma har några varit 
problematiska att bedöma måluppfyllelsen för. Särskilt har detta gällt mål 5 (för 
kandidatexamen: visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors 
ansvar för hur den används; för magister- och masterexamen: visa insikt om 
vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används). I diskussionen om val av mål att bedöma menade 
bedömargruppen att detta mål är centralt för utbildningar inom pedagogik, didaktik 
och utbildningsvetenskap och att frågor om kunskap, kunskapsproduktion och 
kunskapsanvändning borde ha en given plats som tema och problematisering i de 
självständiga arbetena. I många utbildningar bekräftades detta, men erfarenheten är 
också att målets karaktär av process snarare än resultat gör det svårbedömt. Vi 
konstaterade därför att en mer försiktig gränsdragning än den rekommenderade var 
befogad. Detta innebar att andra underlag än de självständiga arbetena har tillskrivits 
en större tyngd i bedömningen av detta mål och att vi först när hälften av arbetena 
bedömts ha bristande måluppfyllelse har övervägt att sätta omdömet bristande 
måluppfyllelse för mål 5.  
 
Delar av mål 3 (muntlig förmåga samt förmåga till dialog med olika grupper) har inte 
kunnat bedömas utifrån de självständiga arbetena, vilket var känt på förhand. För 
dessa delar av målet har självvärderingar och intervjuer utgjort underlag, medan 
skriftlig förmåga har kunnat bedömas i de självständiga arbetena. En sammanvägning 
av målets olika delar har sedan gjorts.  
 
Iakttagelser och reflektioner 
 
Huvudområden 
Lärosätena har angett huvudområden för de utbildningar som utvärderats och det är 
också lärosätena som fattat beslut om vilka utbildningar och examina som hör hemma 
inom området pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och därmed utvärderas. I 
några fall fördes en diskussion med lärosätet om huruvida en utbildning skulle 
inkluderas i utvärderingen eller ej. Den principiella hållningen från UKÄ:s sida har 
varit att de utbildningar som ger möjlighet att ta ut en generell examen i pedagogik, 
didaktik eller utbildningsveteskap ska utvärderas. Bedömargruppens samlade bild av 
de utbildningar vi har granskat är att de innehållsligt spänner över ett brett fält och 
inkluderar examina i så skilda områden som till exempel medicinsk pedagogik, 
matematikdidaktik, barn- och ungdomsvetenskap och bildpedagogik. Bredden i fältet 
visas också genom att vissa utbildningar delvis ges tillsammans med 
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professionsutbildningar, som lärarutbildningar, konstnärliga utbildningar och 
utbildningar inom hälsa och omsorg. I några fall är utbildningar som leder till 
generella examina upplagda som fortbildning för specifika yrkesgrupper med ett 
riktat innehåll mot till exempel vård/omsorg/arbetsliv. I utbildningar som primärt 
varit inriktade mot en yrkesexamen och där en generell examen har kunnat erhållas 
därutöver, har det i vissa fall avspeglats i utbildningens innehåll och fokus. 
Bedömargruppen noterar att detta kan innebära otydligheter avseende progression i 
termer av fördjupning inom huvudområde respektive professionsområde. 
Bedömargruppen finner dock inte några särskilda skäl till att väcka frågor om 
utbildningarnas kvalitet då möjligheter till dubbelexamen föreligger. 
    
Bedömargruppen konstaterar att en inkluderande och bred innehållslig hållning 
visserligen kan vara konstruktiv såväl för utveckling av lärosätets interna 
utbildningsstruktur som för samverkan med samhälle och arbetsliv, men att den löper 
risk att ske på bekostnad av sådan akademisk skolning och fördjupning som målen för 
generella examina anger. Bedömargruppens principiella mening är att det 
vetenskapliga fält som en utbildning knyter an till måste synliggöras som ett 
kunskapsområde vars begreppsliga infrastruktur håller för uppföljning, utveckling 
och kritisk prövning. Vi konstaterar att många utbildningar aktivt arbetar med detta 
och att de självständiga arbetena visar insikter om huvudområdets vetenskapliga bas. 
I andra fall indikerar dock underlagen en splittrad och otydlig kunskapsbas. 
Bedömargruppen menar att utbildningar som leder till generella examina inom 
området pedagogik, didaktik eller utbildningsvetenskap ska resultera i grundläggande 
kunskaper inom detta område.  Detta kräver ett tydliggörande av hur utbildningens 
kunskapsbas relaterar till och har vetenskaplig relevans för området.  
 
Bedömargruppen konstaterar vidare att de huvudområden som angetts för de 
granskade utbildningarna indikerar mångdisciplinära ansatser och nya, samverkande, 
kunskapsfält under utveckling. Det förekommer att utbildningar där inslag av 
pedagogik, didaktik eller utbildningsvetenskap har dominerat, arbetar med att 
utveckla nya kunskapsfält där discipliner och ämnen som till exempel 
socialvetenskap, juridik eller medicin får ökad betydelse. Bedömargruppen menar att 
denna observation bekräftar bilden av att vårt uppdrag kommit att omfatta 
utbildningar med mångdisciplinära förankringar och att de i flera fall är under 
utveckling vad gäller en integrerad kunskapsbas. 
   
Utvärderingsuppdraget  
Bedömargruppens uppdrag, inklusive dess förutsättningar och tillvägagångssätt, har 
varit klart formulerat. Våra erfarenheter av metodens fokus på utbildningsresultat och 
måluppfyllelse snarare än på processer och förutsättningar som vid tidigare 
utvärderingar, för med sig vissa konsekvenser.  Vi vill nämna några. 
 
Bedömargruppens erfarenhet är att utvärderingens betoning av målens nära koppling 
till en examens huvudområde i enstaka fall kan medföra vissa problem. Om 
kunskapsbasen för en utbildning är under förändring, till exempel om man vill ändra 
disciplinär profilering eller etablera en ny utbildning, kan, under en viss fas i 
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förändringsarbetet, de kunskaper som utbildningen leder till betraktas som icke 
relevanta inom det specifika huvudområdet för en examen. Det principiella problemet 
ligger i att en huvudområdesbeteckning indikerar en avgränsning vad gäller 
kunskapsfält och ämne och därmed också en implicit bestämning av områdesrelevant 
kunskapsinnehåll. Även om detta inte har varit ett stort problem för bedömargruppen 
menar vi att utvärderingsmetodikens begränsningar när det gäller utbildningars 
pågående förändringsarbete vad gäller anknytning till kunskapsfält och 
ämnesområden behöver uppmärksammas. I de fall där sådana omständigheter varit 
för handen har vi beaktat och kommenterat detta i bedömningarna. 
 
En annan erfarenhet som bedömargruppen har gjort är att det faktum att metoden 
öppnar för att självständiga arbeten från läsåret 2010/11 kan användas som underlag. 
Detta har varit aktuellt när miljöerna varit små, något som förhållandevis ofta varit 
fallet. Det kan också ha inneburit att arbeten från en utbildning som avsevärt har 
förändrats sedan arbetena skrevs och examinerats, får representera en utbildning. 
Detta har kommenterats i vissa fall, särskilt då övriga bedömningsunderlag pekat i en 
annan riktning. Samtidigt har bedömargruppen inte kunnat bortse från resultatet av 
bedömningen av självständiga arbeten. 
  
Bedömargruppens erfarenhet är att lärosätenas självvärderingar indikerar vissa 
problem att förhålla sig till utvärderingens fokus på resultat. Möjligen kan detta 
förklarats av att tidigare utvärderingar har varit mer inriktade på processer och 
förutsättningar. Vi tror inte att detta har haft någon avgörande inverkan på vårt 
uppdrag, men konstaterar att information om förhållanden som visar hur man lokalt 
följer upp måluppfyllelse i vissa fall kunde ha varit mer genomarbetad.  
 
Övrigt 
Bedömargruppen konstaterar att studentperspektivet inte har kunnat fångas upp i alla 
granskade utbildningar. I flera fall deltog inte några studenter i de inbokade 
intervjuerna. Vi beklagar förstås detta faktum. Vi konstaterar också att de studenter vi 
samtalat med under intervjuerna representerar en mycket heterogen grupp. Från vissa 
lärosäten har vi tagit del av hur yngre, heltidsstuderande studenter i början av sin 
utbildning ser på utbildning och framtida arbete. Från andra lärosäten har vi fått insyn 
i erfarenheter av äldre studenter med långvarig yrkeserfarenhet som kombinerar 
deltidsstudier med fortsatt yrkesverksamhet. Sammantaget menar bedömargruppen att 
detta speglar bredden och variationen i de utbildningar som granskats. 
Vad gäller internationella perspektiv i utbildningarna är det bedömargruppens 
erfarenhet att det urval av självständiga arbeten som granskats förhållandevis ofta 
innehåller referenser till texter skrivna på svenska och av forskare vid det egna 
lärosätet. Mer sällan innehåller de referenser till internationell forskning och deras 
relationer till det svenska kunskapsläget. 
   
Vad gäller arbetsmarknadsanknytning inom de utvärderade ämnesområdena har 
bedömargruppen observerat en generell frånvaro av anknytning till relevanta 
yrkesområden i självvärderingar och intervjuer.  Variationer mellan olika utbildningar 
föreligger dock. De som kan karaktäriseras som professionsutbildningar har ett 
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tydligare arbetsmarknadsperspektiv än andra utbildningar.  Bedömargruppen noterar 
vidare att mindre, mer regionalt samverkansinriktade utbildningar, kan bli beroende 
av samverkansuppdrag (fortbildningar, kompetensutvecklingsinsatser etc.) och 
därigenom få en så nära koppling till arbetsmarknadens olika behov och intressen att 
den akademiska självständigheten riskerar att påverkas. Andra utbildningar har 
genom ett stort avstånd till relevanta yrkespraktiker svårigheter att förbereda de 
studerande för arbetsmarknadens olika villkor och förutsättningar. Sammantaget 
menar bedömargruppen att det råder ett spänningsförhållande mellan akademisk 
självständighet kontra arbetsmarknadsrelevans som behöver uppmärksammas. Vi vill 
framhålla att utvärderingen även visar utbildningar där man hanterat ett sådant 
spänningsförhållande så att vetenskaplig kvalitet och professions- och 
arbetsmarknadsanknuten relevans på ett konstruktivt sätt befruktar varandra. 
  
Till lärosätena 
Bedömargruppen vill avslutningsvis rikta sig till de lärosäten som deltagit i 
utvärderingen. Gruppen uppskattar och har stor respekt för det stora arbete som lagts 
ned för att ge tillgång till nödvändig information och förtydliganden. Detta har 
underlättat bedömargruppens strävan att göra en bedömning baserad på fullständig 
och väl förankrad information.  Utvärderingen har bidragit till en nationell belysning 
av läget för utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, en bild som 
förhoppningsvis kan utvecklas och diskuteras i andra sammanhang framöver.  
 
För bedömargruppen 
 
Solveig Hägglund 
Ordförande 
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Lärosäte 

Stockholms universitet 

Huvudområde/examen 

Matematikämnets didaktik - master 

 

ID-nr 

A-2013-10-

3224 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper 

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

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse avseende 

kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom 

området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns även flera arbeten som visar på mycket hög 

måluppfyllelse.  Bland annat visas omfattande och djupgående kunskaper inom huvudområdet samt 

god insikt i aktuell forskning. 

 

I självvärderingen redogörs tydligt för hur utbildningen är organiserad, vilka mål som gäller för de olika 

kurserna samt vilka aktiviteter och uppgifter som studenterna bör fullgöra för att klara kurserna. 

Lärosätet visar i självvärderingen på ett övertygande sätt hur studenterna arbetar för att uppfylla det 

aktuella examensmålet, och i den ges konkreta och preciserade exempel kring aspekten 'brett 

kunnande'. 

 

Intervjuerna stärkte den bild som framkommer i självvärderingen av hur utbildningen säkerställer hög 

måluppfyllelse.  

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 
 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende fördjupad 

metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Arbetena visar exempelvis på motiverade och 

välövervägda metodval.  

 

I självvärderingen visar lärosätet på ett övertygande sätt att målet tillgodoses genom utbildningens 

uppläggning och innehåll. Beskrivningarna och bedömningarna omfattar kursmål, kursinnehåll, 

lärandeaktiviteter och examinationslösningar. Konkreta och preciserade exempel, inklusive kriterier, 

ges. Studierna ger studenterna en solid grund för att förstå metodfrågor inom huvudområdet. 

 

Intervjuerna stärkte den bild som framkommer i självvärderingen av hur utbildningen säkerställer en 

hög måluppfyllelse.  

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 
 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information. 
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Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga 

att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Olika 

forskningsperspektiv och teoretiska ramverk integreras i arbetena, och komplexa analyser hanteras 

mycket väl.  

 

Självvärderingen visar på ett övertygande sätt att målet tillgodoses genom utbildningens uppläggning 

och innehåll. I den redovisas det hur studenterna arbetar konkret med uppgifter som syftar till 

integration och bearbetning av komplexa förhållanden. I den dokumenteras också på ett preciserat vis 

användningen av konkreta analysbegrepp. Studenterna utmanas både muntligt och skriftligt för att 

visa detta. Vidare framgår det att ett systematiskt arbete bedrivs med olika vetenskapliga perspektiv 

för att säkra förståelsen, och att det dessutom finns uppsatta betygskriterier som säkrar att 

integrationen av kunskap tillgodoses i slutfaserna av aktuella kurser. 

 

I intervjuerna gavs tydliggörande exempel, och därmed stärktes bilden ytterligare.   

  

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. 
 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög till mycket hög måluppfyllelse avseende 

förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 

argument som ligger till grund för dessa. Arbetena håller en hög och jämn nivå, de är välskrivna och 

har god struktur och logik samt korrekt språk.  

 

I självvärderingen visar institutionen på ett mycket övertygande sätt att målets samtliga delar 

tillgodoses genom utbildningens uppläggning och innehåll. Studenterna får bland annat utveckla och 

presentera så kallade posters på internationella konferenser och på institutionens forskningsdagar. 

Studenterna får också presentera sina självständiga arbeten för lärarkollegor ute på skolor. De 

arbetar med en bred uppsättning av uppgifter som stöder utvecklingen av muntliga och skriftliga 

färdigheter.  

 

Intervjuerna stärkte ytterligare den bild som framkommer i självvärderingen.  

  

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. 
 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse avseende 

förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 

forsknings- och utvecklingsarbete. Särskilt väl tillgodosedd är den vetenskapliga aspekten, där 
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resultaten i arbetena analyseras och relateras i diskussionen till teoretisk referensram och tidigare 

forskning. 

 

Självvärderingen visar och bekräftar på ett övertygande sätt att kravet på att studenterna ska utveckla 

förmågan att göra vetenskapliga bedömningar tillgodoses. Detta utgör en särskild styrka i 

utbildningen. Även beträffande samhälleliga och etiska aspekter framträder utbildningen som väl 

genomtänkt.   

 

Intervjuerna stärkte den bild som framkommer i självvärderingen.  

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 
 

Mål: För masterexamen ska studenten visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, 

dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, i den mån det har gått att bedöma, på hög 

måluppfyllelse avseende insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används. Målets komplexa, och därmed svårbedömda, karaktär 

bör beaktas när slutsatser om måluppfyllelsen ska dras. Övriga underlag behöver i stor utsträckning 

vägas in i bedömningen. 

 

I självvärderingen argumenterar lärosätet på ett övertygande sätt för att det aktuella examensmålet 

hänger samman med föregående mål. Det är dock värt att notera att det finns särskilda aspekter av 

detta examensmål som kunde beaktas i utbildningen. Lärosätet kunde exempelvis på ett tydligare sätt 

ha visat vilka dilemman som existerar och påvisat konsekvenser vid användningen av de premisser, 

teorier och metoder som studenterna blir exponerade för i utbildningen.  

 

Intervjun föranledde ingen annan bedömning. 

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 
 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 
Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information  

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 

dessa i dialog med olika grupper  

 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen 

håller hög kvalitet. 

 

  


