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Valda mål för Universitetskanslersämbetets utvärdering
2018/19 av ämneslärarutbildningar
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att nedanstående mål ska ingå i utvärderingen av
ämneslärarutbildningar. Samtidigt ger UKÄ rekommendationer för i vilken del av
självvärderingen som målet bör beskrivas.
För utvärderingen av ämneslärarutbildningar 2018/19 har UKÄ gjort ett urval av examensmål
utifrån examensordningen och Högskoleförordningen. Urvalet har gjorts med hänsyn till de
mål som beslutats inom utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningen samt efter
samråd med den rådgivande gruppen för lärarutbildningsutvärderingarna. Principen för
urvalet är att minst ett mål per kunskapsform finns med i urvalet.
De lärosäten som kommer att ingå i utvärderingen har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter på målen samt i vilken del av självvärderingen som lärosätet bör redogöra för hur
målen uppfylls. Flertalet lärosäten har tillstyrkt eller inte lämnat synpunkter avseende de
valda målen. Däremot har flera lärosäten inkommit med synpunkter gällande vilken del i
självvärderingen som målet bör redovisas. Dessa synpunkter har UKÄ omhändertagit genom
att ytterligare mål nu föreslås kunna beskrivas både i del ett och del två i självvärderingen.
Ytterligare en följd av inkomna synpunkter är att målens placering i del ett eller två är
rekommendationer.
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschef Lisa Jämtsved Lundmark efter
föredragning av utredare Emma Wimmerstedt.

Lisa Jämtsved Lundmark
Emma Wimmerstedt
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Bilaga: Urval av mål – ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
Kunskap och förståelse

1. För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl
överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom
vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete (självvärderingen del 2).
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska
studenten
- visa 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 (självvärderingen del 2).

2. Visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
(självvärdering del 1 och/eller del 2).

Färdighet och förmåga

3. Visa 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 (självvärdering del 1 och/eller 2).
4. Visa 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
(självvärdering del 1 och/eller 2).
5. Visa 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
(självvärdering del 1 och/eller 2).
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. 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 en hållbar utveckling (självvärdering del 1).

