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Beslut om åtgärder avseende naturvetenskapsämnenas didaktik på 

avancerad nivå 

 

 

Bakgrund 

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2019-01-30 om granskning av naturvetenskapsämnenas 

didaktik på avancerad nivå. En granskningsgrupp bestående av professor Ann-Beth Jonsson, forskare 

Agneta Norén och docent Steffen Holzkämper har under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 

granskat inlämnad utbildningsrapport och övrigt underlag. En studentrepresentant har deltagit på ett 

diskussionsmöte. Granskningsgruppen inkom 2020-02-14 med en granskningsrapport till 

områdesnämnden. Utbildningsansvariga och studentrepresentanter har getts möjlighet att kommentera 

eventuella sakfel och oklarheter i granskningsrapporten. 

Beredningsgruppens överväganden 

 

Åtgärdsgruppen har utgått från granskningsrapporten och i förekommande fall utbildningsrapporten. 

Nedan redovisas de föreslagna rekommendationerna.  

Åtgärdsgruppen noterar att granskningen gäller både magister- och masterexamen inom huvudområdet. 

Gällande självständiga arbeten lyfter granskningsrapporten att institutionen inte följer områdets regler 

för självständiga arbeten. I områdets regler framgår att det i bedömargruppen ska ingå en lärare som ej 

är examinator eller handledare, vilket inte institutionen efterlever. I områdets regler framgår vidare att i 

de fall olika examinatorer är utsedda för självständiga arbeten inom huvudområdet ska en samordning 

ske för att säkerställa likvärdiga betyg. Institutionen följer inte heller denna regel. 

I granskningsrapporten lyfts att det är problematiskt att söktrycket och genomströmningen är låg, 

samtidigt som utvecklingsarbete krävs.  Åtgärdsgruppen delar den oron och noterar att dagens 

utbildning riskerar att kräva oproportionerligt mycket resurser. Åtgärdsgruppen delar därför 

granskningsgruppen förslag att institutionen bör överväga om utbildningen ska ske i form av ett 

program eller med fördel skulle kunna ske som fortbildningskurser, i synnerhet med beaktande av att 

målgruppen är verksamma lärare. 

I granskningsrapporten nämns att flera av lärarna inom en nära framtid går i pension. Åtgärdsgruppen 

vill därför rekommendera institutionen att ta fram en rekryteringsplan för att säkra fortsatt kompetens 

inom området. 

Rekommendationer  

Åtgärdsgruppen rekommenderar att  

• institutionen arbetar vidare med att försöka höja söktrycket och genomströmningen 

• institutionen ser över om utbildningen ska ske i form av ett program eller med fördel skulle 

kunna ske som fortbildningskurser 
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• institutionen tar fram en rekryteringsplan för att säkra fortsatt kompetens inom området 

Nödvändiga åtgärder 

Åtgärdsgruppen föreslår att  

• institutionen måste säkerställa progression inom programmets kurser  

• institutionen genomför en översyn av kursernas innehåll för att säkerställa 

examensmåluppfyllelse, både gällande examensmålen i allmänhet och examensmålet "att 

genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar" i synnerhet. 

• institutionen ändrar sina rutiner för självständiga arbeten så att de av området beslutade 

reglerna följs. I synnerhet gäller det bedömargruppens sammansättning och samordning mellan 

examinatorer 

Extern granskning 

Åtgärdsgruppen föreslår ingen extern granskning av denna utbildning. 

Förslag till beslut  

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att  

• uppdra åt Institutionen för matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) att senast 

2023-06-30 inkomma med en redogörelse för vilka överväganden och eventuella förändringar 

av utbildningen som ovanstående rekommendationer föranlett 

• uppdra åt Institutionen för matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) att 

genomföra ovanstående nödvändiga åtgärder och senast 2021-12-31 inkomma med en 

åtgärdsredovisning  


