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Klargöranden utifrån inkomna frågor – utvärdering av
förskollärar- och grundlärarutbildningar
Detta dokument innehåller klargörande utifrån de frågor som inkommit till UKÄ före, under
och efter upptaktsmötet. Viss information är en upprepning av vad som står i vägledningen
för utbildningsutvärderingar på grund och avancerad nivå samt instruktionen för
självständiga arbeten och självvärderingsmallarna som finns på UKÄ Direkt.

Bedömningsområde – utformning, genomförande och resultat

Inom bedömningsområdet utbildningens utformning genomförande och resultat ska ni
redogöra för hur ni möjliggör och säkerställer måluppfyllelse av respektive examensmål
oavsett var i utbildningen detta sker, dvs i någon eller flera av utbildningens delar: den
utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktiska
studier och ämnesstudier. Beskriv och värdera i relation till bedömningsgrunden och varje
utvalt mål. Belys med exempel.
I självvärderingen för en förskollärarutbildning kan lärosätet belysa ett resonemang med
exempel från den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning eller från
det förskolepedagogiska området, dvs. hela utbildningen. Enligt examensordningen består
utbildning som leder fram till förskollärarexamen av dessa tre områden.
I självvärderingen för en grundlärarutbildning med inriktning fritidshem finns det däremot
en begränsning, genom att lärosätet kan belysa med exempel från den
utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning eller från det
fritidspedagogiska området, dvs. inte från de ytterligare 30 hp praktiskt eller estetiskt
ämne/eller valbara ämnen som också ingår i utbildningen enligt examensordningen.
I självvärderingen för grundlärarutbildningen med inriktning F-3 och 4-6 kan lärosätet belysa
ett resonemang med exempel från den utbildningsvetenskapliga kärnan,
verksamhetsförlagd utbildning eller från matematik och/eller svenska. Enligt
examensordningen består utbildningen som leder fram till examen av ämnesdidaktiska
studier och ämnesstudier inom flera ämnen men UKÄ har här gjort en begränsning.
Målet under kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt innehåller begreppet
hållbar utveckling. Om lärosätet endast behandlar hållbar utveckling inom andra ämnen än
Matematik och Svenska så får ni ge exempel från dessa ämnen.
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Bedömningsgrunden - personal

Ni ska redogöra för den lärarpool som ni har till förfogande för hela utbildningen i dagsläget.
Under aspekten personal och i lärartabellen redogör ni för lärare i utbildningens samtliga
delar: den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och
ämnesdidaktiska studier och ämnesstudier. När ni redogör för lärare inom ämnesdidaktiska
studier och ämnesstudier så ska ni på grundlärarutbildningsnivån Åk F-3 och 4-6 endast
redovisa för lärare inom matematik OCH svenska. Inom fritidspedagogiska området ska ni
redogöra för lärare inom detta område dvs. inte från de ytterligare 30 hp praktiskt eller
estetiskt ämne/eller valbara ämnen. Inom förskolepedagogiska området och ska ni redogöra
för samtliga lärare inom detta område. I självvärderingen kan ni beskriva och värdera de
siffror ni har presenterat i tabellen för att bedömarna ska erhålla en rättvisande bild. Se
vägledningen.

Bedömningsgrunden – jämställdhet

Bedömningsgrunden innefattar två nivåer. Både hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas,
kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande samt
för hur det säkerställs att studenterna uppnår delar av examensordningens mål när det
gäller jämställdhet. ”visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett
jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten”. Se vägledningen och
självvärderingsmallen.

Självständiga arbeten

Samtliga självständiga arbeten som har godkänts inom utbildningen under vårterminen
2017 och höstterminen 2017 ska anges i listan över godkända arbeten. I listan över samtliga
godkända arbeten finns en rubrik ”Huvudområde (eller motsvarande)”.
Här fyller ni i vilken examen det gäller. Vi vill förtydliga att de datum som gäller är de datum
då vårterminen startar och höstterminen slutar. När det gäller grundärarexamen med
inriktning F-3 och 4-6 ska endast de självständiga arbeten som godkänts inom matematik
och svenska anges i listan över samtliga godkända arbeten. Om det självständiga arbetet är
uppdelat på två arbeten om 15 högskolepoäng vardera är det endast det slutliga arbetet
som ska anges i listan och laddas upp.
Notera att de självständiga arbetena ska anonymiseras och avidentifieras, dvs. lärosätets
och studentens namn ska tas bort innan arbetet laddas upp. För mer information se
instruktioner för självständiga arbeten som ligger på sidan Självständiga arbeten i UKÄ
direkt.

Självvärderingen

Självvärderingen ska ”stå för sig själv” men där ni bedömer det som lämpligt kan ni ladda
upp utbildningsplaner och kursplaner i UKÄ Direkt. Bedömarna bör kunna göra en
bedömning av en bedömningsgrunderna utan kursplaner och utbildningsplaner men kan,
där de så anser, läsa utbildningsplaner och kursplaner för att få en större förståelse. Om
lärosätet inte har laddat upp en kursplan där bedömarna önskar se en sådan kan detta
efterfrågas vid intervjun.
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Om ni ska redogöra för flera utbildningar och vissa delar i utbildningarna utformas och
genomföras på samma sätt, går det bra att använda samma textavsnitt i de båda
självvärderingarna.

Utbildning under förändring

Beskriv utbildningen så som den ser ut i dagsläget samt redogör för förändringar,
anledningen till förändringarna och på vilket sätt förändringarna görs, så att
bedömargruppen kan förstå och bedöma utbildningen. Det blir alltså både åtgärdernas art
och trovärdigheten i att åtgärderna genomförs som bedöms. Det kommer troligtvis att
krävas en tydlig tidplan för beslut om det är mycket som ska ändras.

Statistik

Statistiken finns tillgänglig på sidan Självvärdering i UKÄ Direkt för respektive utbildning.

