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Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska
universitet och högskolor
Högskoleverket ifrågasätter inte examensrätten för de utvärderade grundutbildningarna inom
matematik vid Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola,
Högskolan i Gävle, Högskolan i Kalmar, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan,
Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska
universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, Stockholms universitet,
Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet eller Örebro universitet.
Högskoleverket ifrågasätter ej heller examensrätten för de utvärderade forskarutbildningarna inom
ämnet matematik vid Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet,
Kungliga Tekniska Högskolan, Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms universitet,
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Mälardalens
högskola, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala
universitet eller Växjö universitet.
Högskolan i Kalmar har nyligen inrättat forskarutbildning i matematik. Högskoleverket
rekommenderar högskolan att dröja med igångsättandet till dess att förutsättningarna vad gäller
antalet professorer, disputerade lärare, kursutbud samt antal studenter på högre nivå i
utbildningen stärkts.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle samt Örebro universitet har ännu inte inrättat
forskarutbildning. Högskoleverket rekommenderar att dessa lärosäten för närvarande inte startar
forskarutbildning.
En uppföljning av utvärderingen kommer att göras inom tre år. Lärosätena skall då redogöra för
vilka åtgärder de vidtagit med fokus på de brister som bedömargruppen funnit och de
rekommendationer som framförs av gruppen.
En förutsättning för fortsatt utveckling av utbildning på C/D-nivå och forskarutbildning är
samverkan mellan lärosäten med etablerad forskarutbildning och de som nyligen påbörjat sådan.
Högskoleverket avser därför att uppmärksamma hur samarbetet utvecklats mellan lärosätena för
att förbättra förutsättningarna.
Högskoleverket avser vidare att särskilt uppmärksamma utvecklingen vid de lärosäten som i dag
inte inrättat eller påbörjat forskarutbildning.
Högskoleverket avser också att särskilt uppmärksamma lärosätenas system för kursvärderingar.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
projektansvarig Iréne Häggström samt utredarna Johan Fröberg, Eric Lindesjöö och Staffan
Wahlén i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.
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