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Utvärderingsavdelningen

Till
Dalarnas studentkår

Handläggare

Ellinor Alvesson

Inbjudan att utse studentrepresentanter till intervju i
utbildningsutvärderingen av ämneslärarutbildningen
Som en del av Universitetskanslersämbetet UKÄ:s granskning av kvaliteten i högre
utbildning genomför UKÄ utbildningsutvärderingar och för närvarande utvärderas
ämneslärarutbildningar på 27 lärosäten runt om i Sverige. Vid ert lärosäte utvärderas
ämneslärarutbildningar i matematik, svenska, idrott och hälsa samt bild
Underlag för bedömningen av utbildningarna utgörs av en självvärdering där lärosätet har
beskrivit och analyserat på vilket sätt de säkerställer och följer upp utbildningens kvalitet
samt hur de säkerställer att studenterna har nått examensmålen när examen utfärdas.
Andra underlag för bedömningen är ett slumpmässigt urval av studenternas självständiga
arbeten, statistik över tidiga avhopp, intervjuer med studenter, lärare och ledning för den
granskade utbildningen.

Syftet med intervjuerna
Intervjun genomförs av den bedömargrupp som har till uppgift att göra utvärderingen och
består av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Syftet med
studentintervjun är att belysa områden som bedömarna behöver fästa särskild
uppmärksamhet vid när de bedömer utbildningens kvalitet. Studentintervjun kommer
även att komplettera de övriga underlagen med studenternas erfarenheter av i vilken
utsträckning utbildningen ger tillräckliga förutsättningar för att de ska ha möjlighet att
uppnå de nationella examensmålen
UKÄ är en statlig myndighet som har som uppdrag att kvalitetssäkra universitetens och
högskolornas verksamhet bland annat genom att granska kvaliteten i högre utbildning.
Utöver detta arbetar UKÄ med uppföljning och analys av utvecklingen och trender inom
den svenska högskolan, ansvarar för all officiell statistik på högskoleområdet och utövar
juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor.

Studenter sökes till intervjuer
UKÄ söker nu åtta studenter för respektive intervju. Det är en fördel om studenterna som
deltar i intervjuerna har genomgått minst halva sin utbildning och helst är i slutet av sin
utbildning. I de fall studenter från olika ämnen och/eller inriktningar (åk 7-9 eller
gymnasieskolan) intervjuas samtidigt önskar vi en jämn fördelning mellan ämnena och
inriktningarna, se intervjugrupper och tider nedan. Det viktigaste är dock att tillräckligt
många studenter har möjlighet att medverka. Vi ser också gärna att både kvinnliga och
manliga studenter deltar i intervjun.
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Studenterna samlas på lärosätet och intervjuas i grupp. Intervjuerna sker via Skype och
tar ungefär 60 minuter. Om någon student är engelskspråkig kan intervjuerna genomföras
på engelska. Exempel på frågor som kan ställas under intervjun är:
 Vad tycker ni om er utbildning?
 På vilket sätt har ni nytta av det ni lärt er när ni gör er VFU?
 Vad skulle kunna bli bättre med er utbildning?
Uppgifter från studentintervjun behandlas konfidentiellt, dvs. att det inte framgår vem
som sagt vad. Det är UKÄ som skickar ut den praktiska informationen till studenterna
inför intervjun, vilket innebär att lärosätet inte kommer veta vilka studenter det är som
uttalat sig kring utbildningen.
De intervjuer som kommer genomföras på ert lärosäte är:
 Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och
gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska och ämneslärare med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik, 2019-05-07 kl.
08:30-09:30
 Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och
gymnasieskolan i undervisningsämnet bild och ämneslärare med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa, 2019-05-07 kl.
09:45-10:45
Tidsplan
Utbildningsutvärderingen av ämneslärarutbildningen pågår under 2018 och 2019. Några
hålltiden för utvärderingen är:
 November/december 2018, lärosätena lämnade in underlag såsom självständiga
arbeten och självvärderingar
 Maj 2019, intervjuer genomförs på samtliga lärosäten
 November 2019, beslut fattas av UKÄ

Anmälan
Vänligen fyll i namn och e-postadress på de studenter som kommer att delta i respektive
intervju i den bifogade Excel-filen och skicka senast den 28 mars 2019 i e-post till:
utvitsy@uka.se. Ange aktuella reg.nr i ärenderaden när ni skickar in uppgifterna, se
bifogad Excel-fil.
Lokaler och teknik
Intervjuerna kommer att ske med stöd av ett webbkonferensverktyg (Skype för företag).
UKÄ kommer be lärosätet att boka ett fysiskt mötesrum samt IT-stöd för att sätta upp den
tekniska utrustning som behövs i samband intervjun. Studenterna som deltar i intervjun
kommer att få information från UKÄ om i vilket mötesrum intervjun äger rum. Det finns
även möjlighet att delta på distans. Studenterna kommer också att få lärosätets
självvärdering av utbildningen i god tid före intervjun, vilken är frivillig att ta del av.
Om ni har frågor är det bara att ni hör av er till oss!
Med vänlig hälsning
Ellinor Alvesson
Utredare

