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Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande 
huvudområden 

Beslut 
Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom 

biomedicin och närliggande huvudområden. 

Högskolan i Halmstad 
Biomedicin - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Högskolan i Skövde 
Biomedicin - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Biomedicin - magisterexamen, bristande kvalitet 

Karolinska institutet 
Biomedicin - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Biomedicin - masterexamen, mycket hög kvalitet 

Toxikologi - masterexamen, bristande kvalitet 

Linköpings universitet 
Medicinsk biologi - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Medicinsk biologi - masterexamen, mycket hög kvalitet 

Lunds universitet 
Biomedicin - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Biomedicin - magisterexamen, mycket hög kvalitet 

Biomedicin - masterexamen, mycket hög kvalitet 

Malmö högskola 
Biomedicinsk metodik och teknologi - masterexamen, bristande kvalitet 

Umeå universitet 
Biomedicin - kandidatexamen, mycket hög kvalitet 

Biomedicin - magisterexamen, mycket hög kvalitet 

Biomedicin - masterexamen, mycket hög kvalitet 

Uppsala universitet 
Biomedicin - kandidatexamen, bristande kvalitet 

Biomedicin - magisterexamen, bristande kvalitet 
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Biomedicin - masterexamen, bristande kvalitet 

Forensisk vetenskap - masterexamen, mycket hög kvalitet 

Infektionsbiologi - masterexamen, bristande kvalitet 

Molekylär medicin - masterexamen, mycket hög kvalitet 

 

Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller 

kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande 

kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått 

omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter 

tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Högskolan i Halmstad/biomedicin - 

kandidatexamen, Högskolan i Skövde/biomedicin - kandidatexamen, Högskolan i 

Skövde/biomedicin - magisterexamen, Karolinska institutet/biomedicin - 

kandidatexamen, Karolinska institutet/toxikologi - masterexamen, Linköpings 

universitet/medicinsk biologi - kandidatexamen, Lunds universitet/biomedicin – 

kandidatexamen, Malmö högskola/biomedicinsk metodik och teknologi - masterexamen, 

Uppsala universitet/biomedicin - kandidatexamen, Uppsala universitet/biomedicin - 

magisterexamen, Uppsala universitet/biomedicin - masterexamen, Uppsala 

universitet/infektionsbiologi - masterexamen) ska senast 6 maj 2015 inkomma med en 

redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet 

att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa 

examina. 

 

Ärendets hantering 
Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en 

nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, 

magisterexamen och masterexamen i biomedicin och de närliggande huvudområdena 

biomedicinsk metodik och teknologi, forensisk vetenskap, infektionsbiologi, medicinsk 

biologi, molekylärmedicin och toxikologi. Uppdraget innebär att 

Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses 

hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i 

examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna 

granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de 

förväntade studieresultaten. 

 

För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett 

nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter 

och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av 

examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av 

Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som 

bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), 

lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat 

förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas 

erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de 

utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget 

för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för 

bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. 



 
 

BESLUT 3(16) 

Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

 

Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. 

En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen och de övriga 

ämnesexperter som anlitats samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens 

yttrande. 

 

Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i 

utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan 

redovisa fullständig måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt 

examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. 

Universitetskanslersämbetets bedömning 
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje 

utbildning något av följande samlade omdömen: 

1. Mycket hög kvalitet 

2. Hög kvalitet 

3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets 

tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter 

uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare 

information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014, 

2012:15R) 

 

Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive 

lärosäte och utbildning. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschefen Annika Pontén 

efter föredragning av utredaren Kristina Tegler Jerselius i närvaro av seniora rådgivaren 

Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid 

Linde. 

 

 

 

 

Annika Pontén 

 

 

   Kristina Tegler Jerselius 

 

 

Kopia till: 

Bedömargruppen 
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Bilaga 1: Samlat omdöme 
 

Högskolan i Halmstad 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Högskolan i Halmstad Biomedicin - kandidat A-2013-03-2548  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 
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Högskolan i Skövde 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Högskolan i Skövde Biomedicin - kandidat A-2013-03-2549  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Högskolan i Skövde Biomedicin - magister A-2013-03-2555  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 
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Karolinska institutet 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Karolinska institutet Biomedicin - kandidat A-2013-03-2550  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Karolinska institutet Biomedicin - master A-2013-03-2560  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 

 

Karolinska institutet Toxikologi -  master A-2013-04-2922  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
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Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 
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Linköpings universitet 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Linköpings universitet Medicinsk biologi - 

kandidat 

A-2013-03-2567  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Linköpings universitet Medicinsk biologi - 

master 

A-2013-03-2568  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 

för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 
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Lunds universitet 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Lunds universitet Biomedicin - kandidat A-2013-03-2551  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Lunds universitet Biomedicin - magister A-2013-03-2557  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 

 

Lunds universitet Biomedicin - master A-2013-03-2561  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
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- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 
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Malmö högskola 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Malmö högskola Biomedicinsk metodik 

och teknologi - master 

A-2013-03-2564  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

 

   



 
 

BESLUT 12(16) 

Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

Umeå universitet 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Umeå universitet Biomedicin - kandidat A-2013-03-2552  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 

 

Umeå universitet Biomedicin - magister A-2013-03-2558  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 

 

Umeå universitet Biomedicin - master A-2013-03-2562  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 
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- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 

för dessa i dialog med olika grupper 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 
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Uppsala universitet 

Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat 

omdöme 

Uppsala universitet Biomedicin - kandidat A-2013-03-2553  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom 

någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Uppsala universitet Biomedicin - magister A-2013-03-2559  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Uppsala universitet Biomedicin - master A-2013-03-2563  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet  

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 

för dessa i dialog med olika grupper 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  
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- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 

 

Uppsala universitet Forensisk vetenskap - 

master 

A-2013-03-2565  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 

för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 

 

Uppsala universitet Infektionsbiologi - master A-2013-03-2566  Bristande 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 
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Uppsala universitet Molekylär medicin - 

master 

A-2013-03-2569  Mycket hög 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

"Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 

att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." 
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Bedömargruppens yttrande över nationell 
kvalitetsutvärdering 2013-2014 av biomedicin och 
näraliggande huvudområden 

Bedömargruppens uppdrag 
Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till 

kandidat-, magister- eller masterexamen i biomedicin och närliggande huvudområden 

biomedicinsk metodik och teknologi, forensisk vetenskap, infektionsbiologi, medicinsk 

biologi, molekylärmedicin och toxikologi. För varje granskad utbildning redovisar vi vår 

bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett 

förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. 

 

Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. 

Bedömargruppens sammansättning 
I bedömargruppen ingick följande ledamöter: 

 

 Professor Hakon Leffler (ordförande, ämnesexpert), Lunds universitet 

 Docent Åsa Fex Svenningsen (ämnesexpert), Syddansk universitet 

 Professor Ute Krengel (ämnesexpert), Oslo universitet 

 Professor Erik Lundgren (ämnesexpert), Umeå universitet 

 Professor Mikael Rhen (ämnesexpert), Karolinska institutet 

 Docent Mia Emgård (arbetslivsrepresentant och ämnesexpert), Cellectis AB 

 Maria Eriksson (studeranderepresentant), Umeå universitet 

 Tor Halle (studeranderepresentant), Uppsala universitet 

 

Professor Agneta Richter Dahlfors vid Karolinska institutet och professor Jan Rydström 

vid Göteborgs universitet deltog i bedömargruppen som ämnesexperter till och med maj 

2013. För läsning och bedömning av självständiga arbeten har också som ämnesexperter 

anlitats Afrouz Behboudi, Högskolan i Skövde, Marita Troye Blomberg, Stockholms 

universitet, Peter Söderkvist, Linköpings universitet, Nikolaos Venizelos, Örebro 

universitet, Ingrid Lundell, Uppsala universitet och Marie Torstensson Levander, Malmö 

högskola.  

 

 

Se bilaga 2 för bedömargruppens och de anlitade ämnesexperternas jävsförhållanden. 
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Bedömargruppens arbete 
Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar 
I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: ”beakta de krav på högre 

utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8–9 §§ högskolelagen och vidare göras så att det 

säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart 

samt användbarhet på arbetsmarknaden” (Högskoleverkets system för 

kvalitetsutvärdering 2011–2014, rapport 2012:15R, Högskoleverket). 

 

De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de 

utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka 

examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet 

2013-04-22, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. 

 

De bedömningsgrunder som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de 

självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen 

inom utvalda examensmål. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av 

läsanvisningen.  

Bedömningsprocessen 
Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga 

arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter 

(studentintervjuer). Tillika har lärosätesintervjuer genomförts för samtliga utbildningar. 

Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet. 

Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De 

underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. 

 

Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade 

omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014, 

rapport 2012:15R, Högskoleverket. 

 

Utvärderingen avser hur några av examensordningens allmänt definierade mål uppfylls. 

Dessa mål måste relateras till det utvärderade huvudområdet och därför menar vi att det 

är viktigt att diskutera vad som ryms i huvudområdet och hur det ska avgränsas. De flesta 

utbildningarna som vi har utvärderat har av lärosätena definierats som biomedicin, eller i 

något fall medicinsk biologi, vilket vi betraktat som samma sak. Vi har utgått från 

beskrivningen av vad som avses med biomedicin från förra utvärderingsomgången 2006-

2007. Denna text presenterades också inför och under upptaktsmötet med lärosätena vid 

denna utvärdering och togs emot väl. Texten är som följer: 

 

Biomedicinarutbildningarna i Sverige motiveras av behovet av en gränsöverskridande 

utbildning i naturvetenskap och medicin. De skall ge en utbildning med bredd och djup i basal 

kemi och biologi och kunskaper om hur dessa discipliner kan kopplas till och tillämpas inom 

medicinsk forskning och praktik.  

 

Behovet av ett särskilt program har uppstått under kunskaps- och teknikutvecklingens stora 

framsteg de senaste decennierna. Målet är att studenter från denna utbildning skall kunna 

bedriva biomedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl universitet som 
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vårdorganisationer och företag, men också att de skall kunna fungera som förvaltare, 

förmedlare och utvecklare av biomedicinsk kunskap i andra roller, till exempel som 

journalister, lärare och politiker. ”Biomedicin(are)” har därför en dubbel betydelse. Dels är 

det en beteckning av yrket att bedriva forskning och utveckling inom området. Dels är det en 

beteckning av den kulturella/akademiska rollen att vara bärare, förmedlare samt utvecklare av 

biomedicinsk kunskap och tradition i förhållande till övriga samhället.  

 

Båda dessa roller kräver att utbildningen ligger på en ambitiös nivå som tränar högt 

inlärningstempo, hög analytisk förmåga och kreativitet vid sidan av lämpliga praktiska 

färdigheter. Behovet av en ny yrkesgrupp som ledare och traditionsbärare inom 

grundläggande medicinisk forskning och laboratoriemedicin motiveras också av allt mer 

ökande svårigheter att rekrytera de som tidigare huvudsakligen haft den rollen – nämligen 

läkarutbildade personer. 
 

Vissa av utbildningarna har i sin benämning definierats som ett begränsat område inom 

biomedicin, såsom infektionsbiologi, forensisk vetenskap, molekylärmedicin, toxikologi, 

eller biomedicinsk metodik med teknologi. I dessa fall har bedömning av måluppfyllelse 

skett emot dessa mer avgränsade huvudområden såsom bedömargruppen uppfattat dem 

och i förekommande fall utifrån den beskrivning av huvudområdet som ges i 

självvärderingen. I några fall har dock en angiven inriktning bedömts för smal i 

förhållande till den valda benämningen av huvudområdet. 

 

I enlighet med vårt uppdrag har bedömningarna av studenternas självständiga arbeten 

(examensarbeten) givits en primär roll vid utvärderingen av måluppfyllelsen. Av tradition 

skrivs självständiga arbeten inom biomedicin och angränsande huvudområden i form av 

ett manuskript för en vetenskaplig publikation, oftast innehållande studentens egna 

experimentella resultat. Detta förfarande har också återspeglats i de flesta arbeten som 

slumpats fram i urvalet för utvärderingen. För en del specifika huvudområden 

förekommer dock någon modifikation eller alternativ möjlighet för hur de självständiga 

arbetens skrivs, vilket bedömargruppen då har tagit hänsyn till och beskrivit i yttrandena.  

 

I utvärderingens första fas har varje utvalt självständigt arbete bedömts av en läsare, 

antingen medlem av bedömargruppen eller externt rekryterad som förstärkning. För varje 

mål bedömde läsaren först delarna och sammanvägde sedan dessa bedömningar för att 

avgöra preliminär bedömning av hela målet för det aktuella arbetet. I nästa fas 

sammanvägde bedömargruppen alla läsarnas bedömningar av enskilda arbeten för varje 

utbildning. Också i detta fall bedömdes först delmålen som sedan gav underlag för 

bedömning av utbildningens uppfyllelse av hela målet.  

 
I detta arbete har vi tillämpat UKÄs "Stöddokument för gränsdragning mellan bristande 

och hög måluppfyllelse i matriser för självständiga arbeten" från 20/2 2013, reg.nr. 111-

5-13". Enligt detta kan upp till ungefär en tredjedel arbeten med bristande måluppfyllelse 

tolereras som "enstaka" undantag och lärosätet ändå nå hög måluppfyllelse av 

föreliggande examensmål. Förutsättningen för hög måluppfyllelse har dock varit att övrig 

information gett stöd för detta. Likaledes har vi använt rekommendationen att om över 

hälften av fallen når mycket hög måluppfyllelse ger det stöd för mycket hög 

måluppfyllelse av föreliggande examensmål, men då under förutsättning att det samtidigt 

inte finns för många arbeten med bristande måluppfyllelse. Detta ledde fram till en 
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preliminär kvalitativ bedömning av uppfyllelse av varje mål. I en tredje fas granskades 

självvärdering och intervjuer genomfördes, varefter i en avslutande fjärde fas dessa 

sammanvägdes med bedömningen av de självständiga arbetena till ett slutligt kvalitativt 

omdöme. I denna fjärde fas lades särskild vikt vid huruvida information från 

självvärderingar och intervjuer kunde kompensera för svagheter i de självständiga 

arbetena, eller tvärtom om de kunde ge underlag för lägre måluppfyllelse än vad som 

syntes i de självständiga arbetena. Detta gäller i synnerhet då de självständiga arbetena 

inte gett ett tydligt utfall. 

 

Före, under och i slutet av bedömningsarbetet har också kalibreringar gjorts för att så 

långt som möjligt säkerställa att de olika utbildingarna bedöms på samma grunder. 

Sådana kalibreringar är viktiga eftersom bedömargruppens medlemmar delat upp arbetet i 

mindre beredningsgrupper med hänsyn till jävsförhållanden och för att få en rimlig 

arbetsbelastning. Vidare innefattar några av bedömningsgrunderna flera delmoment 

vilket kan innebära risk att olika bedömare viktar delmoment olika så att bedömningen av 

måluppfyllelse inte är likvärdig. Innan själva bedömningsarbetet påbörjades, läste 

bedömargrupp och externa läsare exempel på äldre självständiga arbeten. Detta åtföljdes 

av en diskussion i syfte att kalibrera bedömningarna. En gemensam diskussion skedde 

sedan i bedömargruppen inför intervjuerna med lärosätena, även detta i kalibreringssyfte. 

I slutfasen gjordes en förnyad genomgång av bedömningarna för de fall där vi såg olika 

grad av måluppfyllelse trots likartat utfall för de självständiga arbetena. Utfallet 

diskuterades då ingående antingen av ordföranden och de aktuella bedömarna, eller inom 

delar av bedömargruppen i de fall ordföranden var jävig. 

 

I många fall har det intryck vi fått av lärosätets självvärdering och intervjuer med lärare 

och studenter varit samstämmigt med graden av måluppfyllelse i de självständiga 

arbetena. I dessa fall stämmer den sammanvägda slutliga bedömningen också överens 

med de självständiga arbetenas måluppfyllelse. I andra fall har självvärdering och 

intervjuer inte varit samstämmig med bedömningen av de självständiga arbetena. Om 

dessa underlag fått större betydelse för den slutliga bedömningen har detta utförligt 

motiverats i yttrandena. 

 

Vissa delar av målen har ibland varit speciellt svåra eller omöjliga att utläsa ur de 

självständiga arbetena. I dessa fall har självvärderingen och intervjuerna fått större, 

ibland avgörande, betydelse för den slutliga bedömningen. En del av ett mål som har varit 

svårbedömt utifrån de självständiga arbetena är att kunna visa ”brett kunnande” inom 

huvudområdet för utbildningen både avseende bakgrundskunskap och metoder. Här har 

beskrivningen av utbildningens innehåll i självvärderingen fått större tyngd eftersom 

bredd inom huvudområdet sällan syns i de självständiga arbetena. Studentens förmåga att 

beskriva aspekter som angränsar till, och är relevanta för, det egna arbetet kan tolkas som 

belägg för bred kunskap inom huvudområdet. Men huvudområdets bredd behöver också 

visas i självvärderingen i beskrivningen av utbildningens innehåll. Således har i några fall 

bredden sammantaget bedömts som bristande trots att de självständiga arbetena bedömts 

ha hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende bred kunskap inom en del av 

huvudområdet.  

 

En annan svårbedömd del av ett mål är graden av självständighet och kreativitet. I strikt 

mening är det omöjligt att från texten i ett självständigt arbete avgöra vad som är 
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studentens egna tankar och vad som är handledarens. Därför har bedömningen av de 

självständiga arbetena vägts samman med den träning i självständighet som framgår av 

självvärderingen och intervjuerna för att göra en slutlig bedömning av trolig uppfyllelse 

av detta mål. I något fall har det även framkommit som en betydande svaghet i 

bedömningen av de självständiga arbetena att dessa inte utförts individuellt vilket gör 

graden av självständighet ännu svårare att avgöra.    

 

Muntlig presentation är av naturliga skäl också en del av ett mål om inte alls kan 

bedömas från de självständiga arbetena. Hela bedömningen har i detta avseende grundats 

på självvärderingen och intervjuerna.  

 

Slutligen, har förmåga göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter varit 

svår att avgöra enbart utifrån de självständiga arbetena. Detta beror på att de självständiga 

arbetena av tradition skrivs som manuskript för en vetenskaplig publikation inom de 

aktuella utbildningarna. I en sådan publikation ingår bedömningar av etiska aspekter inte 

alltid och, där de ingår, är de ofta mycket kortfattade. Ett minimikrav för de självständiga 

arbetena har varit att relevanta lagstadgade etiska tillstånd rörande djurförsök, eller 

studier av prover och information från människor tas upp i arbetet, eftersom detta är regel 

i vetenskapliga publikationer. Ett kort omnämnde om ett sådant tillstånd har därför 

ansetts motsvara hög måluppfyllelse medan en djupare diskussion har motiverat mycket 

hög måluppfyllelse. Men i de flesta självständiga arbeten har etiska aspekter inte 

omnämnts alls, trots att detta hade varit relevant utifrån gällande lagstiftning. Detta har 

bedömargruppen ansett vara så allvarligt att vi gjort bedömningen att måluppfyllelsen 

brister. När en stor andel av de självständiga arbetena varit bristande i detta avseende så 

har hela målet bedömts som bristande, såvida inte självvärdering och intervjuer styrkt 

hög måluppfyllelse på annat sätt. En tydlig motivering ges i yttrandet för varje utbildning. 

 

Även om uppdraget varit att försöka utvärdera varje mål för sig, så bör det framhållas att 

målen inte är oberoende av varandra. Om, till exempel, ett självständigt arbete visar svag 

uppfyllelse av bred och djup kunskap så är det givetvis också svårt att visa god förmåga 

att integrera och analysera komplexa företeelser. Ibland kan det också vara svårt att 

urskilja vilka svagheter som beror på svag språklig förmåga. 

 

Vissa tekniska omständigheter har försvårat bedömningen av självständiga arbeten och 

där har information från självvärdering och intervju varit nödvändiga för klargöranden. 

En sådan teknisk omständighet är att trots instruktioner har många lärosäten underlåtit att 

namnge huvudområdet i filnamnet på de uppladdade självständiga arbetena. Detta 

innebär att läsarna av dessa arbeten inte har vetat vad huvudområdet var, men då bedömt 

som om det vore biomedicin. För de huvudområden som inte angivits som biomedicin 

har bedömningen utgått från huvudområdets namn och beskrivning av det i 

självvärderingen, som beskrivs ovan. En annan omständighet är att det av de 

avidentifierade självständiga arbetena inte framgår om de utförts av enskilda studenter 

eller av flera. Detta har klargjorts genom självvärdering och intervju. 

 

Utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden ingår inte explicit i examensmålen men 

har ändå diskuterats i bedömargruppen där en arbetslivsrepresentant också har deltagit. 

Bedömargruppen är överens om att även doktorandutbildning och vidare akademisk 



 
 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(135) 

Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

karriär naturligtvis ingår som en del av arbetslivet. Då en stor del av studenterna i de 

aktuella utbildningarna följer en sådan bana kan man säga att utbildningarna är väl 

anpassade till en framtida arbetsmarknad. Vissa utbildningar har anpassning till en annan 

arbetsmarknad, till exempel forensisk vetenskap. Alla utbildningarnas inslag av träning i 

kontakt med arbetslivet utanför universitetet har utvärderats, framför allt genom de delar 

av målen som rör samhällsaspekter och kommunikation med olika grupper.  

  

Nästan alla utbildningar, även de med sammantaget mycket hög måluppfyllelse, uppvisar 

i urvalet enstaka arbeten som brister i ett eller flera mål. Detta väcker frågan varför de 

godkänts. En möjlig orsak kan vara att studentens muntliga presentation visade så tydligt 

på kunskap och förmåga att arbetet godkänts trots att dessa förmågor inte synts tydligt i 

den skriftliga slutrapporten. Detta väcker dock fortfarande frågan om varför en till synes 

bristande skriftlig rapport godkänts. En annan möjlig bidragande orsak är brist på de extra 

resurser som skulle krävas för den extra handledning och omtentamina som skulle 

behövas för att studenten skulle nå hög uppfyllelse av alla mål. Det kan också ha 

uppfattats som för svårt för lärosätet att underkänna någon först vid examensarbetet; man 

kanske hellre hade synliggjort svagheterna med ett lågt betyg, vilket inte är möjligt med 

de två eller tregradiga betygsskalor som vanligen används nu. 

 

Biomedicinska och angränsande utbildningar har, liksom övrig utbildning i Sverige, 

genomgått stora förändringar sedan förra utvärderingen (2006-2007). Dels har 

Bolognareformen genomförts med början ungefär år 2007, dels har avgifter för studenter 

från länder utanför EU och EES införts år 2011. Detta innebär att alla utbildningar i sin 

nuvarande form är unga. Kandidatutbildningarna bygger visserligen i många fall på de 

tidigare fyraåriga magisterutbildningarna, men masterutbildningarna är nya sedan tre till 

fyra år tillbaka. Urvalet av självständiga arbeten som nu utvärderats härrör från 

studentgrupper som antogs senast under hösten 2010, således innan avgiftshöjningen. 

Flera självvärderingar anför att dessa studentgrupper varit betydligt mer heterogena i 

förkunskaper och språkfärdighet jämfört med de som kommit senare. De heterogena 

studentgrupperna uppfattas av lärosätena som stimulerande, men också som utmanande. 

De självständiga arbetena från studentkullarna i den nuvarande utvärderingen har därmed 

varit av mer varierande kvalitet, med bland annat en sämre hantering av det engelska 

språket. Hur detta utvecklas i framtiden återstå att se. 

 

En slutreflektion är att det i Sverige finns flera biomedicinska utbildningar av mycket hög 

kvalitet, som utvecklas på ett utmärkt sätt, men det finns också de som är svagare eller 

brister och som därför behöver ses över. 

 

 

För bedömargruppen 

 

 

Hakon Leffler 

Ordförande 
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ID-nr 

A-2013-03-

2548 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tillsammans med övriga underlag sammantaget på 

bristande måluppfyllelse. Drygt hälften av de självständiga arbetena har erhållit omdömet hög eller 

mycket hög måluppfyllelse. Övriga bedöms som bristande.  Därtill framgår det av kommentarerna i 

bedömningarna att många av de uppsatser som inte bedömts som bristande är ytliga, visar 

begränsad förtrogenhet med huvudområdet, eller är rena litteraturstudier. De flesta uppsatser ligger 

inte inom det som allmänt beskrivs som biomedicin eftersom grundläggande vetenskapliga ämnen 

såsom biokemi, molekylär biologi, immunologi, mikrobiologi, statistik på universitetsnivå, med mera, 

tydligt saknas. Detta återspeglas i det snäva biomedicinska kursutbudet som inte möjliggör en 

förtrogenhet med huvudområdet biomedicins vetenskapliga grunder. Lärosätet presenterar i 

självvärderingen en inriktning mot en starkt avgränsad del av biomedicin – fysisk träning (exercise 

science), men eftersom huvudområdet är biomedicin har bedömning skett mot det. I många fall är det 

dessutom tveksamt om de självständiga arbetena når en tillräckligt hög nivå för en kandidatuppsats 

även inom det smalare området. Många uppsatser visar på en otillräcklig bakgrundsbeskrivning, 

bristande metodkunskap och bristande kunskap om områdets vetenskapliga grund. I självvärderingen 

och vid intervjuerna blev det också tydligt att utbildningen inte motsvarar den fördjupningsnivå i basal 

detaljkunskap som man förväntar av en högskoleutbildning i biomedicin. Adekvat universitetsnivå 

saknas i flera ämnen, och bedöms som svårt att uppnå då andelen lärare med forskarutbildning 

och/eller egen aktiv forskning är betydligt lägre än för andra biomedicinutbildningar. 

   

Enligt självvärdering och intervjuer framkom dessutom att man, i motsats till andra biomedicinska 

kandidatutbildningar, utför de självständiga arbetena i par. Detta förfarande ser bedömargruppen som 

problematiskt, då det försvårar bedömning av individuell måluppfyllelse. Det framkom vidare av 

självvärderingen att de flesta examinationer, föredrag och skriftliga arbeten också utförs i par eller 

grupp, vilket bedömargruppen ställer sig tvekande inför då det medför svårigheter att värdera enskilda 

studenters lärande och förmåga. 

 

Självvärderingen i sig bedöms som bristande, både vad gäller innehåll och hur den är presenterad. 

Den beskriver inte tillräckligt detaljerat nivån på det som lärs ut i de olika ämnena eller hur 

studenterna examineras i de olika kurserna. 

 

Utifrån självvärderingen och valen av ämnen i de självständiga arbetena ser bedömargruppen 

svagheter med denna kandidatutbildning. Detta gäller främst avsaknaden av bredd inom 

huvudområdet. Undervisning i enskilda ämnen som enligt vedertagna normer anses som en del av 

varje biomedicinskt kandidatutbildning saknas. Dessutom är de biomedicinska kurser som ges inte av 
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tillräckligt hög nivå jämfört med andra biomedicinska utbildningar. Det framkom till exempel vid 

intervjuerna att den nivå som studenterna fick efter avslutad kurs i biokemi närmast motsvarade den 

nivå som de flesta studenter har efter ett treårigt naturvetenskapligt gymnasieprogram, vilket 

bedömargruppen finner problematiskt.  Nivån på undervisningen i biomedicinska ämnen kan hållas 

tillbaka av att gymnasiebiologi inte är ett förkunskapskrav för utbildningen. Problemet för studenterna 

efter avslutad kandidatutbildning i Halmstad blir således att det i princip utesluter möjligheten att söka 

sig till, och klara, en magister- eller masterutbildning i biomedicin vid ett annat svenskt lärosäte. Det 

framkom också under intervjun att lärarna var medvetna om detta, men att inget gjorts för att avhjälpa 

detta tydliga problem.  

 

Bristen på bredd och djup i utbildningen gör att den samlade bedömningen är bristande 

måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på varierande måluppfyllelse. Den sammantagna 

bedömningen är hög måluppfyllelse, dock på gränsen till bristande. Flera av de självständiga 

arbetena hade klara problemställningar och studenterna satte, i diskussionen, sina egna resultat i 

relation till tidigare forskning på ett bra sätt inom specialområdet för projektet.  Andra arbeten höll en 

betydligt lägre kvalitet, utan tydliga mål, med ytliga beskrivningar av det biomedicinska perspektivet 

och med ett svagt urval av referenser. Särskilt allvarligt blir detta när det framkommit från 

självvärdering och intervjuer att dessa arbeten har flera författare och att bristerna därför snarare visar 

på problem med själva utbildningen än på en enstaka mindre duktig student.  

 

Självvärdering och lärosätesintervju visar att man tränar kritisk granskning samt att analytiskt 

behandla frågeställningar och teorier i ett moment där studenten ska skriva en egen 

projektbeskrivning. Detta sker under slutet av utbildningen. Man tränar också de färdigheter som 

omfattas av detta examensmål tidigare, genom viss artikelläsning. Men det framkom inte tydligt hur 

detta examineras, diskuteras och presenteras eller om studenterna får återkoppling på sitt arbete. Det 

framkom vidare under lärosätesintervjun att antalet vetenskapliga artiklar som lästes och 

analyserades av studenterna under utbildningen var mycket lågt, jämfört med andra 

biomedicinutbildningar. Dessutom framgick det att diskussion och återkoppling av vetenskapliga 

artiklar från lärare var mycket knapphändig, vilket gör att detta moment ytterligare tappar i 

undervisningssyfte.  

 

Självvärderingen antyder att studenterna lär sig samla material till forskningsstudier. Riktigt hur detta 

sker är dock oklart. Det är också oklart om studenterna får hjälp att värdera och kritiskt tolka relevant 

information i sitt material. Vid intervjun framkom att problemställningar söks, till exempel via 

platsbesök på idrottsklubbar. Men det är inte uppenbart om frågeställningarna utarbetas ur ett 

vetenskapligt snarare än ur ett praktiskt perspektiv. Under lärosätesintervjun gavs inget 

tillfredsställande svar på hur studenterna tränas i problemformulering under utbildningen. Det ska 

betonas att flera av de självständiga arbetena höll en relativt hög kvalitet. Dock var det mycket otydligt 

både i självvärdering och vid intervju hur man examinerar, ger återkoppling och lär ut de aktuella 

färdigheterna på ett adekvat sätt. Trots dessa svagheter bedöms måluppfyllelsen vara hög. 
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Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar i de flesta fall på hög eller mycket hög måluppfyllelse även om kvaliteten varierar avsevärt. Ett 

antal uppsatser visar på förmåga att kritiskt och analytiskt behandla relevanta frågeställningar och 

teorier i anslutning till texter och annat material. Flera studenter formulerar frågeställningar med 

utgångspunkt i tidigare forskning i projektets avgränsade område och diskuterar på ett förtjänstfullt 

sätt det som har saknats i tidigare studier. Det påpekas också när tidigare forskning är tvetydig och 

behöver utredas. Nivån på problemställning och problemlösning i övriga examensarbeten är dock inte 

högskolemässig. I dessa arbeten framkommer inte någon kritisk eller analytisk diskussion, då de är 

mer av en beskrivande art där informationen listas utan reflektion. Studenterna har ofta valt att läsa 

och referera till översiktsartiklar istället för originalartiklar; detta motsvarar inte ett fullgott vetenskapligt 

kritiskt arbetssätt, vilket studenterna borde blivit medvetna om under utbildningen. 

 

I självvärderingen framgår att målet tränas under utbildningen i kursen ”Vetenskaplig teori och metod” 

där studenterna i par ska skriva en projektbeskrivning som sedan diskuteras med andra studenter 

och lärare. Projektbeskrivningen ska också motiveras av studenterna. I projektplanen ska studenterna 

dessutom göra en bakgrundssökning och utarbeta en frågeställning. Studenterna formulerar ett 

problem utifrån eget intresse och tar själva ansvar för att leta fram aktuell forskning och övrig 

information inom det valda området. Det framkom inte hur detta projekt examineras eller hur man går 

till väga för att individuellt bedöma studenterna. Under intervjun framkom att studenterna tränas i att 

hålla uppsatta tidsramar och att det blir konsekvenser för dem som inte håller tiden, i form av 

extrauppgifter. Graden av självständighet är i svår att avgöra utifrån de självständiga arbetena. Trots 

svagheter bedöms dock måluppfyllelsen vara hög.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tillsammans med övriga underlag sammantaget på 

hög måluppfyllelse. De flesta av de självständiga arbetena når hög eller mycket hög måluppfyllelse. 

De är språkligt välskrivna och lätta att förstå och presenterar de olika delarna från introduktion till 

diskussion på ett adekvat sätt för projektets avgränsade ämne, dock med svagheter i delar för några. 

Enstaka arbeten brister framför allt i presentation av resultat och diskussion. En svaghet är att, i 

motsats till andra biomedicinska kandidatutbildningar, har de flesta studenter här skrivit på svenska. 

Det framkommer varken i lärosätets självvärdering eller vid intervjun huruvida studenterna tränas i 

muntlig och skriftlig framställning på engelska. Detta väcker frågor då förmåga att kommunicera på 

engelska behövs för att kunna förmedla kunskap och resultat för den biomedicinutbildades typiska 

avnämargrupper och för studenten att fullgöra vidare utbildning på avancerad nivå. Ytterligare en 

svaghet är att populärvetenskapliga sammanfattningar saknas för alla arbeten och från självvärdering 

och intervjuer framgick att man inte har några kurser, timmar, seminarium eller övningar som ger 

träning i att skriva populärvetenskapligt. Detta är problematiskt med tanke på att utbildningen har en 

samhällsprofil och att diskussion med allmänheten anses som viktig. 
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Självvärderingen anger tydligt att muntlig kommunikation är mycket viktig för den framtida 

yrkesutövningen och därför tränas i denna utbildning. Det är däremot svårt att uttyda hur ofta sådan 

träning förekommer, eller hur den utvärderas. Enligt självvärdering och intervju övas muntlig 

kommunikation framförallt genom redovisning av artiklar och projektarbeten. Detta sker oftast i par 

under cirka 15 minuter. Studenterna delar upp redovisning och eventuella frågor mellan sig. Detta är 

både kortare och mera ytligt än vad som sker vid andra kandidatutbildningar där en redovisning oftast 

tar dubbelt så lång tid, och varje student redovisar sitt enskilda arbete helt själv, inför examinator och 

ofta också inför en studentopponent. Exakt hur detta sker vid föreliggande utbildning är oklart, till 

exempel om presentationsteknik och innehåll diskuteras, om intern eller extern opposition 

förekommer, och hur examinationen sker på ett individuellt plan. 

 

I självvärderingen och vid intervjun framkom att studenterna tränas muntligt i populärvetenskaplig 

framställning genom att träffa mycket människor, så som gymnasiestudenter och så kallade klienter. 

Därigenom, menar utbildningsföreträdare, att studenterna lär sig att uttrycka sig på ett förståeligt sätt. 

Vilken typ av återkoppling studenterna får av sina lärare eller hur detta examineras framgår dock inte. 

Jämfört med andra biomedicinska utbildningar tränas och examineras muntlig presentation 

förhållandevis lite vilket bedömargruppen ser som bekymmersamt. Måluppfyllelsen bedöms vara hög, 

dock på gränsen till bristande. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tillsammans med övriga underlag sammantaget på 

bristande måluppfyllelse. En del av de självständiga arbetena visar på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse med god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga 

aspekter i projektets starkt avgränsade ämne. Men nära hälften är bristande i detta avseende. De 

arbeten som brister, men även en del av dem med hög måluppfyllelse, har allvarliga svagheter när 

det gäller bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Det gäller undermålig 

kvalitetsutvärdering av insamlade data och citeringar av tidigare forskningsstudier, otillräckliga 

tolkningar och oklara förklaringar till figurer, och ibland knapphändig eller felaktig statistik med luddiga 

signifikansbegrepp.  Den samlade nivån och kvaliteten på de självständiga arbetena gällande 

relevanta vetenskapliga aspekter är alltför låg. Här finns många goda försök, men det blir tydligt att 

studenterna tränas i detta i mycket låg utsträckning. För god träning i förmågan att göra bedömningar 

med hänsyn till vetenskapliga aspekter krävs forskningserfaren personal. Detta saknar till stor del 

denna utbildning. 

 

Drygt halva urvalet av självständiga arbeten visar däremot på hög eller mycket hög måluppfyllelse 

avseende förmåga att göra bedömningar utifrån samhälleliga aspekter, medan detta saknas i de 

övriga arbetena.  De uppsatser som visar på god förmåga är ofta skrivna om och för, både vanliga 

motionärer och elitidrottare. Både självvärdering och intervjuer pekar också på att utbildningen är 

mycket samhällsanknuten. Flera olika kursmoment är tätt knutna till samhället utanför högskolan. 

Studenterna har praktik under utbildningen och samverkar ofta med gymnasieelever och så kallade 

klienter. 
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Nästan alla arbeten i urvalet visar på bristande eller oklar måluppfyllelse rörande förmåga att göra 

bedömningar utifrån etiska aspekter. I samtliga fall beror detta på att etiska aspekter inte alls tas upp, 

trots att det i många fall vore naturligt och även nödvändigt med hänsyn till att studenterna använder 

människor i sina försöksuppställningar. Av självvärdering och lärosätesintervju framgick att 

utbildningen saknar etikkurser och även om man diskuterar patientetik under seminarier talas det 

mycket lite om andra former av etik, såsom forskningsfusk och plagiat. Under en lektion uppmuntras 

studenterna att titta på hemsidor om etisk prövning. Detta är långt ifrån tillräckligt, med tanke på att 

flertalet utexaminerade kan komma att stöta på etiska problem av olika slag, oavsett om arbetet sker 

inom sjukvården, eller inom idrotten. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid att kunskap 

och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller patientmaterial, och 

motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller görs trolig genom 

förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Svagheter i förmåga att göra såväl vetenskapliga 

som etiska bedömningar gör att den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse, trots 

styrka i samhällsanknytning. 

 

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Högskolan i Skövde 

Lärosäte 

Högskolan i Skövde 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2549 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten samt självvärdering och intervjuer visar sammantaget 

på bristande måluppfyllelse. Trots god eller mycket god måluppfyllelse i urvalet av självständiga 

arbeten blir bedömningen bristande, eftersom det av självvärdering och intervjuer framgick att 

studenterna inte får tillräcklig bredd inom huvudområdet. Urvalet visar att de flesta studenter uppnår 

mycket hög måluppfyllelse inom det begränsade kursutbud som finns i denna kandidatutbildning. 

Uppsatserna visar också på god orientering gällande bakgrundskunskaper till sina studier och stor 

förtrogenhet med den vetenskapliga grunden och relevanta teorier och begrepp av betydelse för det 

ämne som valts för studien. Metodbeskrivningarna är generellt väl utförda och tydliga, och val av 

metoder och diskussioner rörande detta val är välgrundade. De självständiga arbetena ger oftast 

goda redogörelser för bakomliggande problem och ingående redogörelser och jämförelser med andra 

studier. Enligt självvärdering och intervjuer tränas också de olika moment som används i det 

självständiga arbetet tidigt under utbildningen. Detta sker i seminarier och genom artikelläsning samt 

inom kurser, som exempelvis ”Biovetenskapliga fallstudier”, som på ett föredömligt sätt särskilt tar 

upp aktuella forskningsfrågor.  Artiklar verkar vara det enda sätt som studenterna får orientering i 

aktuella forskningsfrågor. Dock är antalet artiklar som gås igenom under utbildningen enligt 

självvärderingen begränsat.  

 

Enligt självvärdering och val av ämnen i de enskilda arbetena framkommer dock ett tydligt problem i 

denna kandidatutbildning. Det är avsaknaden av bredd och därmed en avsaknad av undervisning i 

enskilda ämnen som enligt vedertagna normer måste ingå som en del av varje biomedicinskt 

kandidatprogram, inte minst för att studenterna efter erhållen kandidatexamen ska kunna söka sig till 

ett annat lärosäte för en magister- eller masterexamen. De kurser som ges inom programmet håller 

generellt en mycket hög standard och flera pedagogiska initiativ som används i undervisningen är 

också i högsta grad lovvärda.  Tyvärr är snävheten i programmet och avsaknaden av vissa ämnen, så 

som immunologi, mikrobiologi och neurobiologi, en allvarlig brist. Trots den höga nivån gällande både 

självständiga arbeten och pedagogik som är tydlig i utbildningen innebär avsaknaden av bredd 

bristande måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer. 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Uppsatserna visar 

på god förmåga att genomföra, analysera och kritiskt tolka resultat och sätta dem i relation till vad 

som publicerats av andra. Vidare är frågeställningarna oftast välgrundade, målen för 
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undersökningarna tydliga och välmotiverade. Diskussionen om problemlösning och resultat är i de 

flesta fall väl genomförd. I självvärdering och intervjuer framkom också tydligt att träning i 

måluppfyllelse börjar redan i första kursen ”Biovetenskapliga fallstudier” och fortsätter sedan 

kontinuerligt under utbildningen, mest i form av läsning av vetenskapliga artiklar och författande av 

laborationsrapporter. Inför laborationerna i de olika kurserna diskuterar studenterna försöksupplägg 

med läraren. Här är det viktigt att studenterna förstått frågeställningen och vad som ska göras i 

experimentet innan laborationen får påbörjas. Träning i kritisk diskussion fås också vid de muntliga 

frågestunder som hålls inför laborationerna och vid resultatgenomgångarna efter laborationerna. I 

samtliga laborationsrapporter som skrivs under utbildningen ska studenterna inte enbart redovisa sina 

resultat utan även skriftligt diskutera dessa i relation till andra studenters resultat och/eller publicerat 

material. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår hög 

måluppfyllelse. De självständiga arbetena visar på god förmåga att identifiera och formulera 

frågeställningar samt motivera dessas relevans. Många arbeten uppvisar också ett metodiskt 

tillvägagångssätt genom hela arbetet med adekvata slutsatser i diskussionsdelen. Men tyvärr blir 

diskussionen i några uppsatser alltför kort och ofullständig. Självvärderingen visar också på god 

progression i utbildningen och en metodik som tydligt utvecklar studenternas självständighet 

successivt under utbildningens gång. Problemformulering och diskussion övas i början i små grupper. 

Förutom att detta gör även blyga studenter mer villiga till diskussion blir det också lättare för lärare 

och handledare att ge konstruktiv återkoppling. Aktiv problemlösningsträning ingår i ett flertal kurser 

och seminarier, men även i laborationer som ofta är problembaserade. De exempel som ges i 

självvärderingen är både lärorika och underhållande, vilket säkert entusiasmerar studenterna. 

Förmåga att hålla uppsatta tidsramar övas primärt i form av inlämning av laborationsrapporter och 

under studentförberedda seminarier och spelar en stor roll i denna utbildning. Studenterna tränas 

aktivt i detta och för den som inte lämnar in uppgifter i tid medför detta tydliga konsekvenser. Annan 

god träning i uppfyllelse av detta mål är självfallet examensarbetet. Ämnet för detta väljs självständigt 

av studenten, men görs oftast i någon forskningsgrupp knuten till högskolan.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Måluppfyllelse: Hög  

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av uppsatserna visar på god eller mycket god förmåga att skriva en 

väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia. Flera av uppsatserna 

är mycket välskrivna och några har också en populärvetenskaplig sammanfattning. Denna 

sammanfattning är med några få undantag utmärkt. Utöver den populärvetenskapliga 

sammanfattningen saknas dock populärvetenskapliga moment som övar studenterna i att 

kommunicera med olika grupper. Självvärdering och intervjuer visade på goda ambitioner hos lärarna 

att träna studenterna i skriftlig framställning, vilket med några enstaka undantag fått genomslag i de 
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självständiga arbetena. Under intervjuerna framhölls att man läste och muntligt och skriftligt 

redovisade ett flertal vetenskapliga publikationer. 

 

Av självvärdering och intervjuer framkom att studenterna ges omfattande träning i muntlig 

redogörelse. Tillika examineras flera kurser muntligt. I varje delkurs i utbildningen ingår dessutom ett 

muntligt moment i redovisningar och diskussioner. Aktivt deltagande i dessa delar krävs, men exakt 

hur detta följs upp är inte tydligt angivet. Det framgår varken av självvärdering eller av intervjuer om 

muntlig och skriftlig träning i populärvetenskaplig framställning finns som en del i kurserna. Det enda 

muntliga populärvetenskapliga moment man beskriver är att man uppmuntrar studenterna att gå hem 

och berätta för sin familj om det man gör. Detta är förvånande då utbildningen i Skövde har en 

näringslivsprofil, och det ju är av stor vikt att kommunikation med lekmän därför tränas. Frånvaron av 

träning i kommunikation med andra grupper ses av bedömargruppen som en svaghet. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna sammantaget når hög 

måluppfyllelse. Samtliga uppsatser, med ett enstaka undantag, visar på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar och ställningstaganden med utgångspunkt 

från vetenskapliga aspekter. Alla uppsatser är dock inte lika välskrivna, och en del verkar inte alls ha 

tänkt över de vetenskapliga aspekterna av sitt arbete eller eventuell relevans av det projekt man 

utfört. Enligt självvärderingen och intervjuer tränas studenternas förmåga att göra vetenskapliga 

bedömningar primärt i examensarbetet, men också tidigare i form av artikelläsning där studenterna 

övas i att läsa, diskutera och jämföra vetenskapliga artiklar. Studenterna får formulera egna 

tentamensfrågor, vilket innebär god träning av målet.  

 

Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter visar uppsatserna, 

med något enstaka undantag, på hög eller mycket hög måluppfyllelse. Majoriteten av studenterna 

diskuterar relevanta samhälleliga aspekter, även om flertalet arbeten endast diskuterar detta i ringa 

omfattning. I något arbete saknas också denna aspekt helt, vilket måste ses som en svaghet då 

arbetet berör både patienter, mediciner och botandet av sjukdomar. Av självvärdering och intervjuer 

är det tydligt att man i utbildningen satsar på att lära studenterna att integrera samhälleliga aspekter i 

sitt arbete. Samhälleliga aspekter tas upp inom olika specialområden som till exempel 

antibiotikaresistens. Studenterna diskuterar också nya vetenskapliga upptäckters effekt i samhället. 

Ett exempel är kursen ”Humangenetik I” där genomprojektet diskuteras vid seminarier. Här tar man 

upp vilka samhälleliga aspekter man kan lägga på den nya kunskap om det humana genomet, som 

projektet gett. Som underlag använder man forskningssatsningen ”The Ethical, Legal and Social 

Implications” (ELSI), som startades för att belysa de etiska, juridiska och samhälleliga aspekter som 

kunskapen om det humana genomet kommer att få. 

 

Urvalet av självständiga arbeten visar att hälften av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende 

förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. Nästan lika många uppsatser visar 

dock på allvarliga brister. I någon enstaka uppsats har det inte varit möjligt eller relevant att bedöma 

studentens förmåga i detta avseende. Sammantaget innebär detta att det i en stor del av uppsatserna 

inte förekommer någon etisk diskussion överhuvudtaget. Någon har tagit upp djuretiskt tillstånd i 
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material och metod, men de allra flesta har, även om patienter, mediciner, sjukdomar förekommit i 

examensarbetet, inte berört etik med ett enda ord. Enligt självvärderingen menar man att man under 

utbildningen tränar studenterna i att diskutera och reflektera kring etiska aspekter till exempel i kursen 

”Biovetenskapliga fallstudier”. Här kommer ofta fall upp där studenterna måste göra etiska 

överväganden. Etiska diskussioner blir då en naturlig del vid redovisningen av fallen. Av 

självvärdering och intervjuer framkom också att de etiska kursmomenten möjligtvis är för få och 

behöver utvidgas. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid kunskap och 

bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller patientmaterial, och 

motsvarande med fokus på försök på djur. Sådan förmåga är synligt i över hälften av de självständiga 

arbetena. Måluppfyllelsen bedöms sammantaget vara hög, dock på gränsen till bristande på grund av 

svagheter avseende etiska aspekter i de självständiga arbetena och undervisningen. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme  

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Högskolan i Skövde 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - magister 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2555 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, med enstaka undantag, uppnår 

hög måluppfyllelse. Flera av studenterna skriver väldisponerade examensarbeten med tydlig 

överblick över området biomedicin i stort och med en fördjupning i det område som de valt för sitt 

enskilda arbete. Det är också tydligt att flera studenter har insikt i, och kunskap om, aktuella 

forskningsfrågor inom sitt valda fält. Tyvärr visar några självständiga arbeten på kunskapsluckor, 

både inom hela området och inom det specialområde uppsatsen behandlar. Därtill uppvisar vissa 

uppsatser så dåligt språk att det för granskarna varit omöjligt att läsa och förstå det som är skrivet. I 

dessa fall frågar man sig om studenterna kunnat tillgodogöra sig undervisningen som genomgående 

är på detta engelska. Detta är naturligtvis inte acceptabelt för måluppfyllelse på magisternivå. Det är 

också förvånande och oroande att dessa uppsatser blivit godkända. 

 

Av självvärderingen framgår att examensarbetena redovisas i grupp där studenterna diskuterar sina 

resultat med andra studenter och lärare. Det framgick vidare i intervjun att handledaren eller annan 

lärare ska ha läst det självständiga arbetet innan det godkänns. De skriftliga arbetena fokuseras 

tydligt kring ämnena genomik, tumörbiologi och toxikologi, ämnen man har stark kompetens i vid 

högskolan. Detta kan möjligen synas en smula för fokuserat för en allmän magisterutbildning i 

biomedicin. Enligt självvärderingen examineras målet i alla kurser i form av seminarier, 

laborationsrapporter, skriftliga och muntliga tentamina och olika inlämningsuppgifter. Artiklar läses 

och diskuteras i grupp. Aktuell forskning tas upp i samband med seminarier och val av artiklar i, i stort 

sett alla kurser inom programmet. Trots tydliga problem i några av de självständiga arbetena och en 

viss snävhet i utbudet av kurser blir den samlade bedömningen för detta mål hög måluppfyllelse. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Urvalet visar 

att studenterna har förmåga att välja och använda adekvata metoder för det genomförda projektet. I 

flera av arbetena motiveras metodvalet väl och studenten diskuterar också vad man skulle kunna 

använda för andra metoder om projektet skulle fortsätta. Tyvärr finns det också ett antal arbeten där 

studenter helt utelämnat metoddelen eller på grund av dåliga förkunskaper och otydligt språk dåligt 

beskrivit vad de faktiskt har gjort.  

 

Enligt självvärdering och intervjuer övas metoder primärt genom de laborationer som ingår i 

utbildningen. Dessa är både vanliga laborationer och IT-baserade laborationer och studenterna får 

såväl praktisk som teoretisk metodkunskap. Den teoretiska bakgrunden till ett antal olika metoder 
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examineras i övningar och diskuteras i seminarier. Några av dessa metoder tillämpas experimentellt. 

Vid intervjuerna framkom att laborationerna under den senare delen av utbildningen är 

problembaserade. Studenterna får ett problem som ska lösas och de får själva komma fram till vilka 

metoder som bäst kan användas. Detta torde vara ett utmärkt sätt att öva både självständighet och 

metodinsikt. Tyvärr är det också i detta mål tydligt från några av de självständiga arbetena, att det på 

grund av undermåliga språkkunskaper är osäkert hur mycket vissa studenter kan fånga upp av de 

goda ambitionerna i undervisningen. Trots tydliga problem i några av de självständiga arbetena är 

den samlade bedömningen hög måluppfyllelse. 

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad 

information 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. Flera 

av de självständiga arbetena visar dock i sina introduktions- och diskussionsdelar på god förmåga att 

disponera och återberätta, analysera och kritiskt granska insamlat bakgrundsmaterial. I de goda 

uppsatserna kan detta också ses i diskussionsdelen där man finner ett adekvat antal vetenskapliga 

referenser, som diskuteras i förhållande till de egna resultaten. Hälften av arbetena visade dock på 

omfattande svagheter när det gäller förmåga att ställa upp frågeställningar samt redogöra för syfte 

och bakgrund till själva examensarbetet. I dessa arbeten klarar studenten sällan att sätta sina egna 

resultat i ett större sammanhang. Flera arbeten var svåra att läsa och förstå på grund av mycket dålig 

engelsk språkhantering. 

 

I självvärdering och vid intervjuerna framkom att detta mål primärt övas i till exempel design av 

laborationer, inlämningsuppgifter efter laborationer, presentationer och skriftliga uppgifter. Mycket av 

undervisningen är också problembaserad och detta mål övas därför hela tiden inom gruppen. Vid ett 

flertal tillfällen får studenterna opponera på varandras arbeten, vilket stimulerar till diskussion. Träning 

i de färdigheter som omfattas av detta examensmål förekommer på alla kurser inom programmet, 

men kanske särskilt under kursen i genomik. Riktigt hur målet examineras framkom inte tydligt. Tyvärr 

kan resultatet av träningen av de aktuella färdigheterna inte klart ses i de självständiga arbetena. Här 

visade alltför många arbeten prov på att studenterna inte tagit till sig eller inte kunna använda det de 

skulle ha lärt sig enligt självvärderingen. Detta ser bedömargruppen som allvarligt.  

 

Den samlade bedömningen av detta mål är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. Flera 

självständiga arbeten visar dock på god förmåga att både identifiera och formulera relevanta 

frågeställningar. Dessa uppsatser visar vidare god genomgång av bakgrundskunskaper som naturligt 

leder fram till frågeställningarna. Flera arbeten visar också på goda metodkunskaper och förmåga att 

analysera och diskutera egna resultat i förhållande till tidigare forskning och de i början av projektet 

uppställda frågeställningarna. Men över hälften av arbetena brister och i ett flertal arbeten har 
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studenten överhuvudtaget inte alls formulerat någon frågeställning.  Flera arbeten ger också tydliga 

tecken på att studenten inte har förstått sin uppsatta frågeställning eller vad projektet egentligen går 

ut på. Flera examensarbeten är dåligt disponerade, röriga, och det finns ibland en brist på logik och 

förståelse i diskussionsdelen. 

  

I självvärderingen och vid intervjuerna framkom att de färdigheter som omfattas av detta examensmål 

särskilt övas i kursen ”Experimentdesign”. I denna kurs får studenterna en vetenskaplig fråga som ska 

besvaras och för att klara detta måste studenten inte bara förstå frågeställningen utan också ta reda 

på hur uppgiften ska lösas. Förmågorna tränas sedan ytterligare i andra kurser och framför allt i 

examensarbetet. Med tanke på bristerna i de självständiga arbetena är det anmärkningsvärt att 

studenterna klarar denna kurs och att problemen inte fångats upp tidigare. När det gäller att hålla 

givna tidsramar övas detta både i laborationer och i andra moment, där man, om man inte håller 

tiden, helt enkelt får vänta till nästa examinationstillfälle eller en del gånger får extrauppgifter vid för 

sen inlämning. 

 

Den samlade bedömningen av detta mål är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och 

diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 

med olika grupper 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. Flera 

självständiga arbeten visar dock på god förmåga att skriftligt kunna diskutera egna resultat. I dessa 

arbeten är diskussionsdelen fyllig och resultaten integreras ofta med tidigare arbeten inom fältet. 

Studenten förklarar resultaten väl och försöker, där det har varit problem, att diskutera anledningen till 

att försöken inte fått förväntat resultat. Studenten har dessutom ofta idéer om hur man skulle kunna 

fortsätta projektet. Dessa självständiga arbeten är ofta väldisponerade och lättlästa.  Tyvärr brister 

många av examensarbetena. De svaga uppsatserna är röriga och dåligt disponerade. Studenten har 

ofta haft svårt att tolka sina resultat. Det större sammanhanget saknas, ibland helt, i diskussionen 

eller är föråldrat då inga nyare referenser valts. Ibland diskuteras inte resultaten alls och språket är i 

flera uppsatser torftigt och undermåligt och gör det svårt att läsa och förstå vad som faktiskt menas. I 

självvärderingen och vid intervjuerna framkom att skriftlig redogörelse övas i ett flertal kurser. Detta 

sker genom skriftliga arbeten, laborationsrapporter och inlämningsuppgifter. Färdigheten övas upp 

successivt och studenterna får allt svårare uppgifter. Denna träning har dock inte fått fullt utslag i de 

självständiga arbetena. 

 

Muntlig träning i målet övas genom seminarier och gruppdiskussioner. Men det är otydligt om eller hur 

muntlig förmåga examineras. Det framkom i självvärdering och intervjuer att muntlig och skriftlig 

populärvetenskaplig framställning inte övas överhuvudtaget. Detta är en smula märkligt eftersom 

högskolans profil har ett fokus på industri och samhälle. Bristerna i de självständiga arbetena 

kontrasterar mot självvärderingens goda intentioner gällande detta mål. 

 

Den samlade bedömningen av detta mål är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
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medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. Flera 

självständiga arbeten visar dock på hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med 

hänsyn till vetenskapliga aspekter. Några självständiga arbeten beskriver både vetenskapliga 

frågeställningar och bedömningar på ett utmärkt sätt, med uttömmande motiveringar och stor 

detaljrikedom. En tredjedel av arbetena visar dock tydligt på bristande måluppfyllelse. I dessa arbeten 

kan studenten varken analysera eller problematisera sina resultat. Studenten klarar heller inte av att 

sätta resultaten i en kontext och har inga idéer om hur man skulle kunna fortsätta studien, eller 

förbättra sina resultat med hjälp av annat val av metoder och tillvägagångssätt. Det är också mycket 

otydligt hur förmågan att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter tränas. I 

lärosätets självvärdering framgår att studenterna under första halvan av utbildningen förväntas 

förvärva förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Men man beskriver 

inte hur detta går till. 

 

Flera självständiga arbeten diskuterar samhällelig relevans, men ungefär en tredjedel brister också i 

detta hänseende. Enligt självvärderingen tas samhälleliga aspekter upp i ett flertal kurser där man 

diskuterar till exempel ekologiska aspekter av kemikalie- och läkemedelsbruk. Detta sker framför allt i 

kurserna i genomik och toxikologi. Det är förvånande att detta inte tas upp mer med tanke på att 

utbildningen vid Högskolan i Skövde så klart vänder sig mot näringslivet och samhället i stort. 

 

När det gäller de etiska aspekterna i de självständiga arbetena, tas dessa nästan aldrig upp trots att 

flera av dessa arbeten är delar av studier med patienter, humana celler eller försöksdjur. Ett fåtal 

uppsatser skriver att djurförsöken är prövade i en etisk kommitté, men beskriver inte närmare de 

etiska aspekterna av försöken. Man har i programmet inte valt att ha en särskild kurs i etik, utan detta 

ingår istället i flera olika kursmoment, särskilt under kursen i genomik och i samband med laborationer 

där etisk prövning görs. Det är tydligt att den undervisning som finns gällande etiska aspekter på 

forsknings- och utvecklingsarbete är långt ifrån tillräcklig, och denna brist återspeglas i de 

självständiga arbetena. Sammanfattningsvis finns det flera självständiga arbeten som tydligt klarar att 

diskutera såväl vetenskapliga som samhälleliga aspekter. Men i stort sett inget arbete diskuterar 

etiska aspekter av det utförda arbetet. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid att kunskap 

och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller patientmaterial, och 

motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller görs trolig genom 

förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Svagheter i förmåga att göra främst etiska, men 

även såväl vetenskapliga som samhälleliga, bedömningar gör att den samlade bedömningen är 

bristande måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen av detta mål är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 
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- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Karolinska institutet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2550 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Arbetena visar att 

en majoritet av studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse för alla delar av målet. Studenterna 

visar god, ofta utmärkt, förtrogenhet med huvudområdets vetenskapliga grund, inbegripet 

grundläggande fakta och förhållanden inom området samt kunskap om relevanta teorier och begrepp, 

fördjupning och metodkunskap inom projektets specifika område. De flesta arbeten i urvalet visar på 

god kännedom om och förmåga att behandla och diskutera tidigare forskning med relevans för 

frågeställningen. Flera beskrivningar bedöms som mycket noggranna, stödda av många relevanta 

referenser. Den mycket goda måluppfyllelsen med ett för kandidatstadiet tillräcklig fördjupning och 

bredd drar nytta av den dynamiska forskningsmiljön med engagemang av många kompetenta lärare, 

vilket understryks av självvärderingen och vid intervjuerna. 

 

Enligt självvärderingen har man vinnlagt sig om att analysera den vetenskapliga grunden inom 

huvudområdet, samt att fördjupa sig i några aktuella områden där lärosätet har god expertkunskap. 

Utbildningen har en ambitiös inställning till att ge korrekta betyg och detta har beretts genom 

seminarieövningar för lärarna. De examensfrågor som exemplifieras kräver både förståelse för den 

vetenskapliga grunden och förmåga att konkret analysera problemställningen. Studentnöjdheten (”exit 

poll”) uppges vara god. Vid intervjuerna betonades att studenterna kommer att behöva ha en öppen 

attityd till en snabb och dynamisk teknikutveckling, en attityd som intervjuerna bekräftar att 

studenterna uppnått. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse, 

trots enstaka bristande arbeten. De flesta arbeten visar på god eller utmärkt förmåga att söka, samla, 

källkritiskt värdera och kritiskt tolka relevant information, teorier och material. De flesta visar också på 

god förmåga att kritiskt och analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till 

texter eller annat material. Några enstaka självständiga arbeten brister på grund av svag diskussion 

av egna resultat och eventuella problem med dem, eller på grund av oklar presentation av resultat 

och statistik. De flesta visar dock på god förmåga i detta hänseende. I självvärderingen beskrivs ett 

intressant upplägg under kursen i immunologi då man låter två grupper fördjupa sig i var sitt 

påstående och sedan argumentera för detta, vilket kräver goda grundkunskaper för att vara 

meningsfullt. Av självvärdering och intervjuer framgår också att man genomgående använder sig av 

studentopposition som ett sätt att träna studenterna i att värdera och kritiskt tolka information samt att 
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kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar.  

 

Den sammanvägda bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att de flesta studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse, och visar utmärkt förmåga att identifiera och formulera frågeställningar samt motivera 

dessas relevans. Självvärdering och intervjuer visade att studenterna, under flera kurser, ställs inför 

komplexa frågeställningar, som ska lösas genom laborativa insatser. De självständiga arbetena visar 

också på förmåga att genomföra uppgifter genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en 

adekvat metod, på ett sätt som präglas av ett metodiskt och analytiskt sammanhang mellan 

frågeställning, resultat och slutsatser. Den problembaserade undervisningen är ett bärande element i 

den pedagogik som används. Ett utmärkt inslag under kursen ”Molekylär medicin” är att studenterna 

skriver en forskningsansökan, vilken examineras både skriftligt och muntligt. Intervjuerna bekräftar 

den höga ambitionsnivån i självvärderingen, och styrks av nivån på ett flertal av de självständiga 

arbetena. Det finns dock utrymme för en del förbättringar. Det krävs att givna tidsramar hålls, men 

enligt intervjuerna godkänns för sent inlämnade uppgifter utan påföljd. Laborationer sker i relativt 

stora grupper och det framgick inte klart vid intervjuerna hur individuell bedömning sker. 

Sammantaget bedöms mycket hög måluppfyllelse ha erhållits framförallt genom den utmärkta 

kvaliteten på de självständiga arbetena. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

  

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att nästan alla studenterna i urvalet uppnår hög 

eller mycket hög måluppfyllelse avseende skriftlig förmåga. Arbetena visar på förmåga att skriva en 

väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia. Möjligheten till ett 

högre omdöme avseende skriftlig förmåga dras ner av otydlighet och slarv i en del arbeten och i 

något med otydlig diskussion av egna data och deras samband med tidigare publicerade data. Av 

självvärdering och intervjuer framgick att muntlig framställning tränas under hela utbildningen inför 

lärare och studenter samt examineras. Det moment som kallas ”Cellslöjd” har en intressant 

populärvetenskaplig inriktning. Vid intervjuerna och av självvärderingen framkom planer på att öka det 

populärvetenskapliga inslaget. Detta ser bedömargruppen som positivt då det innebär utökad träning i 

dialog med olika grupper. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar trots spridning sammantaget på bristande 

måluppfyllelse. Arbetena visar, med några enstaka undantag, på mycket hög måluppfyllelse när det 

gäller förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Enligt 
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självvärderingen tränas denna förmåga genom hela utbildningen. Avseende förmåga att göra 

bedömningar utifrån samhälleliga aspekter visar urvalet på en större spridning. Trots att flertalet 

arbeten visar på hög måluppfyllelse brister nära en tredjedel i detta hänseende. Av självvärdering och 

intervjuer framgår att de samhälleliga aspekterna som behandlas under utbildningen har en 

tyngdpunkt på läkemedelsindustrin eller infektionssjukdomar. I de självständiga arbetena har dock 

dessa aspekter enbart ägnats ett sporadiskt intresse. Flera uppsatser handlar om 

infektionssjukdomar eller andra sjukdomar, men dessas roll för sjukvården eller samhället berörs 

knappast. Vidare framkommer av självvärdering och intervjuer att utbildningen inte erbjuder någon 

tydligt kontakt med arbetslivet. 

 

Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter brister mer än hälften av 

uppsatserna. Under flera kurser tas visserligen etiska aspekter upp, men de är framför allt de 

forskningsetiska. Av självvärdering och intervjuer framgår dock att utbildningen i mindre utsträckning 

betonar etik vid försök på djur och människa vilket bekräftades vid intervjuerna. Ingen särskild kurs i 

etik ges dock och etisk bedömning eller redogörelse för behov av etikprövning och riskbedömningar 

negligeras i omkring hälften av de självständiga arbetena.  I en del fall redovisas att etiskt tillstånd 

finns, men vilka etiska frågeställningar som finns berörs inte. I andra fall förbigås en eventuell etisk 

prövning helt, även om det är uppenbart att en sådan finns. I föreliggande bedömning har särskild vikt 

lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Måluppfyllelsen bedöms därför, 

trots styrka i förmåga att göra vetenskapliga bedömningar, vara bristande på grund av brister när det 

gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. 

 

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Karolinska institutet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2560 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. Med 

något enstaka undantag visar studenterna utmärkt förtrogenhet med huvudområdets vetenskapliga 

grund, inbegripet grundläggande fakta och förhållanden inom området samt kunskap om relevanta 

teorier och begrepp. Mer än tre fjärdedelar av uppsatserna visar på mycket hög måluppfyllelse 

avseende fördjupade specialkunskaper inom det område som uppsatsen behandlar. Urvalet visar 

också generellt på god kännedom om samt förmåga att behandla och diskutera tidigare forskning 

med relevans för frågeställningen. Enstaka arbeten bedöms dock brista då den specifika kunskapen 

som är av betydelse för studien inte tydligt framgår. Det framgår av självvärdering och intervjuer att 

målet för denna masterutbildning är att förbereda för arbete inom akademi, myndigheter och industri. 

Pedagogiken bygger på grupparbeten och journalklubbar med fokus på eget ansvar. Innehållet i 

programmet ger både djup, bredd och förståelse för aktuell forskningsfront, vilket den dynamiska 

forskningsmiljön borgar för, ett intryck som förstärks av intervjuerna.  

 

Kurserna i framför allt translationell medicin, men även i biostatistik och bioinformatik bidrar till den 

goda måluppfyllelsen. Intervjuerna bekräftar den bild som framkommer av de självständiga arbetena 

och självvärderingen. Genomgående anges resultatet av ”exit poll” som mäter studentnöjdheten som 

kriterium för måluppfyllelse i självvärderingen. Men det framkommer även att det finns 

examinationskriterier som används för att bedöma i vilken utsträckning studenterna uppnår 

examensmålen. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Nästan alla 

arbeten i urvalet visar att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Urvalet visar att 

studenterna beskriver, motiverar och tillämpar adekvata metoder mycket väl. Något enstaka bristande 

arbete har ett ytligt eller ofullständigt genomfört metodavsnitt. Av självvärdering och intervjuer framgår 

att en särskild fördjupning av metodkunskap inom huvudområdet sker genom kurser i 

försöksdjurskunskap. Denna kurs uppfyller dock knappast kriterierna för att ge kompetens och rätt att 

göra djurförsök med nuvarande regelsystem (Felasa-kriterier). Praktisk metodträning sker i biostatistik 

och bioinformatik, men få andra metodmoment tränas laborativt, vilket bekräftades av intervjuerna. 

Därför bedöms utbildningen svag när det gäller fördjupad metodkunskap inom huvudområdet i stort 

trots att studenterna i de självständiga arbetena visar mycket god metodkunskap i sina respektive 

specifika områden. 
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Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Uppsatserna kännetecknas av god eller utmärkt förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och 

kritiskt tolka relevant information och material. Någon enstaka uppsats brister då studenten inte 

kritiskt integrerar och analyserar känd information i relation till de egna uppnådda resultaten. Drygt 

hälften av uppsatserna i urvalet visar på god förmåga att kritiskt och analytiskt behandla relevanta 

frågeställningar och teorier i anslutning till texter och annat material. Resterande uppsatser visar, med 

något enstaka undantag, sådan förmåga dock i något lägre, men fullt godtagbar, utsträckning. I 

självvärderingen framhålls två moment, att skriva dels en projektplan, dels en forskningsansökan, där 

examinationsförfarandet avser att belysa förmågan att belysa komplexa förhållanden samt att kunna 

kommunicera dem. Värdet av detta underströks vid intervjuerna. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse, trots enstaka 

undantag. Arbetena visar att studenterna har mycket god förmåga att identifiera och formulera en 

frågeställning samt motivera dess relevans. Vidare visar de på god förmåga att genomföra en uppgift 

genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som präglas av 

ett metodiskt och analytiskt sammanhang mellan frågeställning, resultat och slutsatser. Enstaka 

arbeten brister på grund av att klar motivering, hypotes och/eller frågeställning saknas, eller i något 

fall på grund av svag förklaring av metodik och statistik. Kurserna har relevanta kursmål för 

examensmålets alla delar, och särskilt bör framhållas flera självständiga moment, som att skriva en 

forskningsplan och datorövningar. Det framkom också av självvärderingen att utbildningen använder 

sig av tydliga betygskriterier.  

 

Den sammanvägda bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, trots viss spridning, på hög måluppfyllelse. Trots 

en del svagare arbeten visar de flesta arbeten i urvalet att studenterna uppnår hög eller mycket hög 

måluppfyllelse. De flesta arbetena visar på förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text 

som uppfyller relevanta krav på formalia. Några uppsatser bedöms dock som bristande på grund av 

oklar logik, för att de är för summariska eller visar slarv med formalia och annat. Bristerna hänger 
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dock inte samman med direkta språksvårigheter. Utbildningen ger mycket god träning i att presentera 

uppsatser och diskutera egna slutsatser, vilket framkom av både intervjuer och självvärdering. Av 

självvärdering och intervjuer framgick att utbildningen ger omfattande träning i muntlig och skriftlig 

framställning med flera olika målgrupper. Förmågan att uttrycka sig populärvetenskapligt tränas, och 

olika medier används. All undervisning och träning i kommunikation sker på engelska, då 

rekryteringen till utbildningen är internationell. Examinationen utförs av två lärare, där den ena gör 

den vetenskapliga bedömningen, den andra bedömer den skriftliga eller muntliga framställningen. 

Bedömningen hamnar på hög måluppfyllelse men inte på den högsta nivån, då några av de 

självständiga arbetena som nämns ovan har svagheter.  

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår hög 

måluppfyllelse. Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga 

aspekter visar urvalet på att majoriteten av studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar att studenterna har god eller utmärkt förmåga att bedöma och utvärdera resultat samt att 

framlägga vetenskapliga hypoteser. Detta överensstämmer med självvärderingen som beskriver 

utbildningens starka forskningsinriktning och dynamiska miljö. 

 

Urvalet visar att studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter är 

svagare. Trots att majoriteten i urvalet uppfyller denna del av målet finns det också flera uppsatser 

som visar på brister i detta hänseende. I flera fall behandlas samhälleliga aspekter summariskt, eller 

inte alls. I några fall saknas resonemang kring och bedömningar av samhälleliga aspekter trots att det 

vore relevant och lätt att inkorporera med hänsyn till projektets natur. Självvärderingen visar att 

undervisningen när det gäller samhällsaspekter behandlar folkhälsa, livskvalitet och 

sjukvårdsekonomi. Även kursen i translationell medicin har en direkt sjukdomsinriktning och utgör ett 

värdefullt inslag. Den träning i att göra bedömningar utifrån samhälleliga aspekter som dessa 

undervisningsmoment innebär, ger dock inte fullt utslag i de självständiga arbetena.  

 

Avseende förmåga att göra bedömningar utifrån etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete brister nästan hälften av de självständiga arbetena. 

Huvuddelen av de resterande har inte kunnat bedömas eftersom etiska aspekter inte varit relevanta 

att ta upp för studien i fråga. I flera av de arbeten som bedömts brista i måluppfyllelse saknas 

diskussion kring etiska aspekter. Eller så tas etiska aspekter upp på ett knapphändigt sätt, trots att 

det vore relevant med hänsyn till projektet, i de ganska få fall där etiskt tillstånd krävs. De 

kursmoment som gäller etik behandlar i första hand forskningsetik. Under kursen ”Tillämpad 

kommunikation i biomedicin I” behandlas informerat samtycke som ett obligatoriskt moment, vilket 

bedöms som värdefullt, även om undervisning beträffande hela regelsystemet kring etisk prövning på 

försök på människa framkommer mindre tydligt vid intervjuerna. Ett fullgott obligatoriskt moment är 

det obligatoriska inlämnandet av en skriftlig rapport i bioetik. Någon träning i att skriva en human 

etikansökan förekommer inte. Däremot ges god kunskap i försöksdjursetik med träning i att hantera 

de krav som gäller enligt gällande EU-direktiv för begränsning av djuranvändning. Detta examineras 

också. Föredömligt stor vikt läggs på 3R-frågorna, som syftar till att minska (reduce), ersätta (replace) 

eller förfina (refine) användning av försöksdjur. Ett moment som examineras är att planera ett 
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djurförsök, där den etiska prövningen ingår. Den bild som ges i självvärderingen bekräftades av 

intervjuerna.  

Sammantaget visar de självständiga arbetena på hög måluppfyllelse. Den mycket höga 

måluppfyllelsen när det gäller vetenskapliga aspekter dras ned av lägre måluppfyllelse avseende 

samhälleliga och etiska aspekter. Både självvärdering och intervjuer visar på en mycket hög 

ambitionsnivå genom hela utbildningen som gör det troligt att studenterna fått kunskap och förståelse 

om forskningsetik och regelsystem för etisk prövning. Denna har dock fått dåligt genomslag i de 

självständiga arbetena. Den något tunna undervisningen avseende humanetisk prövning uppvägs av 

en mycket god insats för djuretisk prövning.  Måluppfyllelsen bedöms vara hög på gränsen till 

bristande. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Lärosäte 

Karolinska institutet 

Huvudområde/examen 

Toxikologi  -  master 

 

ID-nr 

A-2013-04-

2922 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, med några enstaka undantag, 

uppnår mycket hög måluppfyllelse. Majoriteten visar utmärkt förtrogenhet med huvudområdets 

vetenskapliga grund, inbegripet grundläggande fakta och förhållanden inom området samt 

förtrogenhet med relevanta teorier och begrepp. Några uppsatser brister på grund av att antingen en 

avsevärd del av relevant biomedicinsk bakgrund saknas eller på grund av att beskrivningen är 

fragmentarisk utan klart logiskt sammanhang. Självvärderingen visar att studenterna får en god 

biomedicinsk grund i biokemi, cellbiologi, histopatologi och molekylärbiologi för senare fördjupning i 

olika aspekter av toxikologi på både cell- och vävnadsvnivå med tydligt fokus på toxiska effekter och 

mekanismer. Självvärderingen redovisar arbete enligt GLP-standard som ett viktigt moment, vilket 

innebär att studenterna tränas i det dokumentationssystem som bland annat läkemedelsindustrin 

använder. Däremot saknas information om huruvida studenterna undervisas i biostatistik.  

 

Nästan alla uppsatser visar på avsevärt fördjupade kunskaper inom den del av huvudområdet som 

uppsatsen behandlar. Det samma gäller kännedom om samt förmåga att behandla och diskutera 

tidigare forskning med relevans för frågeställningen. Nästan alla uppsatser, med något enstaka 

undantag, visar på goda kunskaper om för uppsatsarbetet relevant forskning. Av självvärdering och 

intervjuer framgår att ett viktigt moment i utbildningen berör försöksdjursvetenskap. Under en särskild 

fördjupningskurs under examensarbetet genomförs ett besök på EU:s Joint Research Center i Italien 

för att bredda förståelsen för nya arbetssätt och begrepp inom toxikologin. Utbildningen erbjuder ett 

varierat pedagogiskt upplägg, där i synnerhet problembaserat lärande och journalklubbar förefaller ha 

bidragit positivt till studenternas måluppfyllelse. Självvärdering och intervjuer visar att studenterna får 

både breda och fördjupade kunskaper i huvudområdet, vilket stärker det positiva intrycket från de 

självständiga arbetena. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten samt självvärdering och intervjuer visar sammantaget 

på bristande måluppfyllelse. De självständiga arbetena är något längre än vad som är vanligt i övriga 

biomedicinska utbildningar och omfattar 45 högskolepoäng istället för 30. Ungefär hälften av arbetena 

är litteraturstudier eller teoretiska arbeten medan resterande är experimentella. Litteraturstudierna rör 

i första hand frågor kring hälsorisker. Kunskap i detta är, enligt självvärderingen, en viktig målsättning 

för utbildningen. Av samtliga arbeten i urvalet når ungefär en tredjedel vardera mycket hög, hög 

respektive bristande måluppfyllelse. De flesta arbeten som brister är experimentella och 

karakteriseras av att metoder och resultat är oklart beskrivna och att det saknas en koppling mellan 
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teori och motivering för de olika testerna och vad man förväntas se eller få ut av dem. Alla arbeten 

med mycket hög måluppfyllelse är också experimentella. Dessa arbeten är logiskt och välmotiverat 

uppbyggda och varje steg kan studeras med adekvata välmotiverade metoder. De icke-

experimentella arbetena når i nästan samtliga fall hög måluppfyllelse. Ofta har mycket information 

samlats in men genomgången tenderar att i första hand vara deskriptiv. De självständiga arbetena 

visar således i många fall på brister i förmågan att beskriva, motivera och/eller praktiskt tillämpa 

adekvata metoder. 
 

Självvärderingen beskriver ett antal undervisningsmoment i metodik såsom molekylära, cellbiologiska, 

histopatologiska, toxikokinetiska metoder samt försöksdjursmodeller. De toxikologiska metoder som 

används i uppsatserna och i laborationerna är klassiska djurförsök på råtta. Djurförsöken genomförs 

praktiskt och planeras i grupp. Vid intervjuerna beklagades från lärosätet att självvärderingen inte 

redovisar de biostatistikmoment som förmedlas under kursen Toxicitetstestning, utan enbart de 

moment som gäller matematisk modellering i kursen Toxikokinetik. Ett bra och viktigt moment är 

träning i GLP-arbete det vill säga det strikta regelsystem för dokumentation som läkemedelsindustrin 

använder. Ett annat viktigt moment är tvådagarsbesöket i EU:s utvecklingscenter i Italien där 

studenterna kommer i kontakt med nyare alternativa metoder för toxicitetstestning och datorbaserade 

metoder.   

 

Tydliga tecken på svagheter i den metodologiska träningen är dock att vare sig självvärdering eller 

intervjuer klargör i vilken utsträckning metodkunskap förmedlas genom laborativ träning. Däremot 

framkom att laborationerna inte handleddes stringent, och att mer tid kunde avsättas för att fylla 

studenternas arbetsdag. En annan svaghet är avsaknaden av en särskild kurs i biostatistik, vilket 

borde vara särskilt viktigt i detta huvudområde. Biostatistik ingår som mindre del av annan kurs och 

vid ett besök i Italien. Detta framstår dock som otillräckligt. En tredje svaghet är att nyare alternativa 

och försöksdjursbesparande metoder inte täcks väl. En fjärde svaghet är att, som nämnts ovan, en 

betydande andel av de självständiga arbetena inte är experimentella, trots att det anförs i 

självvärderingen att ”i examensarbetet sker den största metodologiska fördjupningen”. Detta borde 

vara viktigt för en masterutbildning i huvudområdet även om en viktig framtida arbetsuppgift kan vara 

att göra litteraturbaserade hälsoriskbedömningar, vilket även nämns i självvärderingen. Detta 

illustreras av att i de flesta icke-experimentella arbetena i urvalet visade studenterna svag förmåga att 

kritiskt granska använd metodik. 

 

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Merparten av 

uppsatserna visar att studenterna når mycket hög måluppfyllelse. Men av de resterande finns också 

flera uppsatser som visar på brister och svagheter. Trots de styrkor som finns blir den sammantagna 

bedömningen därför hög, och inte mycket hög, måluppfyllelse. Urvalet visar att studenterna som 

skrivit de experimentella arbetena har god förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt 

tolka relevant information och material. Däremot visar en del av de arbeten som bygger på 

litteraturgenomgångar, med omfattande insamling av data, på svagheter. Dessa svagheter handlar i 

första hand om bristande förmåga att kritiskt analysera de metoder som använts samt bristande 
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förmåga att analysera metodernas validitet i förhållande till frågeställningen. Flera av uppsatserna ger 

istället i första hand ett deskriptivt intryck. 

 

Självvärdering och intervjuer visade att ett flertal kurser har progressivt uppbyggda moment, där 

komplexa toxikologiska problemställningar analyseras i grupp. Detta upplägg genererar ofta 

diskussioner i forskningsfronten. Samma typ av problemframställning används vid examination. 

Intervjuerna bekräftade att genomgångar av publicerade artiklar bidragit positivt till måluppfyllelsen.  

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar att majoriteten av studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse. Men 

det finns också arbeten som visar på svagheter och brister, varför den sammantagna bedömningen 

utifrån de självständiga arbetena blir hög måluppfyllelse. Rörande förmåga att kritiskt identifiera och 

formulera frågeställningar visar urvalet att nästan alla når hög eller mycket hög måluppfyllelse. Många 

förmår också tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som präglas av 

ett metodiskt och analytiskt sammanhang mellan frågeställning, resultat och slutsatser. Men i flera 

arbeten är framställningen svag, oklar eller för begränsad i detta avseende. 

 

Av självvärderingen framgår att studenterna genom grupparbeten och problembaserade moment 

tränas i de färdigheter som omfattas av detta examensmål. I självvärderingen framhålls vikten av ett 

professionellt förhållningssätt i förhållande till andra vetenskapliga discipliner och regulatoriska 

myndigheter. I detta förhållningssätt spelar förmågan att hålla uppsatta tidsramar en viktig roll, varför 

studenterna tränas i detta. Genom de nyligen införda enskilda laborationsrapporterna tillförsäkras en 

individuell bedömning, vilket även medger bedömning av självständighet. Intervjuerna ger en bild som 

stämmer överens med en hög ambitionsnivå, även om, som påpekats ovan, biostatistikmomenten är 

svagt representerade. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna, med något enstaka undantag, uppnår hög eller mycket 

hög måluppfyllelse, och har förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller 

relevanta krav på formalia. Ibland sker detta på ett utmärkt sätt, i andra fall finns en del språkfel men 

framställningen är ändå klar på grund av god logik. Några uppsatser visar svagheter i första hand 

avseende hur uppsatsen är strukturerad. Enstaka bristande arbeten har många språkfel, och/eller 

framstår som röriga, torftigt och slarvigt skrivna. Enligt självvärderingen och intervjuerna är många av 

studenterna internationellt rekryterade, och svagare förkunskaper i förmågan att utrycka sig på 
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engelska kan ha visat sig här. Självvärdering och intervjuer visade också att kommunikation med olika 

grupper tränas genom att stor vikt har lagts vid kontakt med näringsliv och olika avnämare. Genom 

rollspel och mediaträningsmoment tränas studenterna i muntlig kommunikativ förmåga. Flera kurser 

har ambitionen att återspegla toxikologins internationella karaktär där toxikologer samarbetar med 

både forskare och myndigheter. Den europeiska dimensionen betonas särskilt. Ambitionsnivån 

bekräftas av intervjuerna, även om vissa av de självständiga arbetena inte når den nivå som svarar 

mot ambitionen. 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbetena visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar att de flesta studenterna når mycket hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att göra 

bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Flera arbeten visar att studenterna förmår 

behandla resultaten vetenskapligt med en mogen och insiktsfull tolkning. Flera diskussioner tar också 

in både egna reflektioner och kunskap från den vetenskapliga litteraturen. Några uppsatser brister 

dock på grund av att relevant toxikologisk bakgrund saknas, eller därför att beskrivningen är 

fragmentarisk och oklar. I några uppsatser är den kritiskt vetenskapliga analysen av data svag. 

Självvärdering och intervjuer visade dock att studenterna tränas i denna del av målet. 

 

Urvalet visar att studenterna, med något enstaka undantag, når hög eller mycket hög måluppfyllelse 

avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter. I jämförelse med 

andra biomedicinska utbildningar faller utbildningen mycket väl ut. Något enstaka arbete bedöms 

brista eftersom det saknar kommentarer kring samhälleliga aspekter där det vore relevant med 

hänsyn till projektet.  För ytterligare något arbete har denna aspekt inte varit relevant att bedöma. 

Självvärderingen visar mycket hög ambitionsnivå rörande denna del av examensmålet. Det 

tvärvetenskapliga arbetssättet och kontakten med regulatoriska myndigheter spelar en central roll i 

studenternas träning i denna förmåga. Kursen i hälsoriskbedömning är ett gott exempel på en kurs 

där både vetenskapliga och samhälleliga aspekter vävs samman på ett utmärkt sätt. 

 

Bedömningar med hänsyn till etiska aspekter framkommer mycket väl i nästan hälften av 

uppsatserna, och i betydligt högre grad än vanligt i andra biomedicinutbildningar. De arbeten som 

bedöms brista i detta avseende saknar antingen kommentarer kring etiska aspekter där det vore 

relevant med hänsyn till projektet, eller så är kommentarerna alltför summariska. För en del arbeten 

har denna aspekt inte varit relevant att bedöma. Självvärdering och intervjuer visade att studenterna 

tränas i att göra etiska bedömningar under ett flertal kursmoment. Etikundervisningen berör både 

forskningsetik och regelsystemet för experiment på djur och människa. Denna träning speglas också i 

uppsatserna där de flesta studenter visar på förmåga att göra bedömningar utifrån etiska aspekter. 

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Linköpings universitet 

Lärosäte 

Linköpings universitet 

Huvudområde/examen 

Medicinsk biologi - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2567 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena visar att samtliga studenter, med något enstaka undantag, uppnår målet. Majoriteten 

uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende förtrogenhet med huvudområdets vetenskapliga grund, 

inbegripet grundläggande fakta och förhållanden inom området samt förtrogenhet med relevanta 

teorier och begrepp. Uppsatserna visar att studenterna har bred överblick över ämnet samt goda, 

fördjupade kunskaper inom något specialområde. Flertalet uppsatser visar att studenterna har god 

förmåga att beskriva, motivera och tillämpa adekvata metoder. Ingen uppsats brister i detta 

hänseende. Nästa alla arbeten visar också på goda fördjupade kunskaper inom den del av 

huvudområdet som uppsatsarbetet berör. Med något enstaka undantag visar uppsatserna på 

kännedom och förmåga att behandla och diskutera tidigare forskning med relevans för 

frågeställningen. Uppsatserna har i allmänhet tydliga mål och visar på stor förståelse för områdets 

vetenskapliga grund. De flesta arbeten ger prov på god metodanvändning och undersökningarna är 

relevanta för aktuell forskning. 

 

Lärosätets självvärdering och intervjuerna bekräftade att utbildningen har god progression och att det 

problembaserade arbetssättet både fångar upp svaga studenter i ett tidigt skede och bidrar positivt till 

lärandet. Utbildningen innehåller också många laborativa moment, eftersom man anser att 

studenterna lär sig genom att utföra just laborationer, skriva laborationsrapporter (”learning by doing”) 

med mera. Detta ser bedömargruppen mycket positivt på. Kunskap om aktuella forskningsfrågor 

examineras vid ett flertal tillfällen. Det tydligaste exemplet på hur aktuella forskningsfrågor kommer in 

i utbildningen är under det självständiga arbetet där studenterna enskilt, men med handledning, 

angriper en aktuell frågeställning, oftast tillsammans med en forskargrupp vid lärosätet. Utbildningen 

är väl utformad och studenterna får en god och bred utbildning i biomedicin. Lärarkårens breda 

forskningskompetens förstärker intrycket av att utbildningen därtill ger genomtänkt fördjupning.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. De flesta 

uppsatser visar på god förmåga att samla in, kritiskt analysera och tolka relevant information. Både 

självvärdering och intervjuer visar att detta övas från första terminen och därefter flitigt under hela 

utbildningen. Den problembaserade undervisningsformen liksom den särskilda kursen i 

litteraturarbete under termin fyra främjar också måluppfyllelsen. I en kurs tränas skrivandet av 

forskningsansökningar, vilket gör att studenterna får praktisk träning i att samla in, tolka och kritiskt 
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värdera information. Det ingår också muntlig och skriftlig redovisning samt ett flertal granskningar av 

artiklar där studenterna har möjlighet att själva föreslå ämnen. Val av olika examinationsformer gör 

också att studenterna troligen blir mera flexibla och lär sig mera. Studenterna lär sig att arbeta 

självständigt samt att söka och sammanställa information, som sedan diskuteras i grupp och ofta 

redovisas muntligt eller skriftligt för lärare, som ger adekvat återkoppling. Det är också tydligt att både 

självständighet i kunskapssökande och arbete i grupp övas på ett bra sätt i denna utbildning som 

främjar självständigt vetenskapligt tänkande och diskussion. Den rikliga och adekvata träning som 

studenterna får under utbildningen slår dock tyvärr inte alltid igenom i examensarbetenas utformning. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna når mycket hög 

måluppfyllelse. Fördelningen mellan mycket hög och hög måluppfyllelse är jämn, även om något 

enstaka arbete brister. Arbetena visar att studenterna har förmåga att självständigt identifiera och 

formulera problem. Nära hälften av arbetena visar på god förmåga i detta hänseende, medan något 

enstaka arbete brister. Studenterna visar också god eller mycket god förmåga att genomföra en 

uppgift genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som 

präglas av ett metodiskt och analytiskt sammanhang mellan frågeställning, resultat och slutsatser. De 

flesta självständiga arbeten beskriver frågeställningar väl, innehåller tydliga mål samt har goda 

motiveringar till varför studien görs, och varför den är viktig och relevant. Diskussionen om hur 

lösningen av problemen går till och hur studenten fått prova alternativa vägar för att lösa problemen 

är också i de allra flesta fall väl genomförd. 

 

Vid intervjuerna och i självvärderingen framgår dessutom att studenterna genom examensarbetet 

tränas i att hålla uppsatta tidsramar då uppsatsen ska vara färdig inom en viss tid. Det framkom också 

i självvärdering och intervjuer att studenterna övar de flesta av dessa moment i tidigare kurser innan 

själva examensarbetet genomförs. Tydliga tidsramar för moment finns i flera kurser i både 

laborationer och andra kursmoment. Studenterna tränas systematiskt i att själva planera laborationer, 

göra riskanalyser och hålla uppsatta tidsramar. I dessa övningar får studenterna ofta muntlig och 

skriftlig återkoppling från lärare. Tydliga konsekvenser, i form av extra uppgifter, finns för dem som 

inte håller tiden. Studenterna får också stöd i att genomföra studierna på utsatt tid genom ett 

mentorssystem, som fungerar så att varje student får en mentor som hjälper till att planera studierna. 

Därigenom upptäcker man problem med studierna på ett tidigt stadium och kan på så vis motverka att 

studenter halkar efter i systemet. Annan god träning i uppfyllelsen av detta mål är examensarbetet. 

Ämnet för detta väljs självständigt av studenten. I samband med examensarbetet tränar studenterna 

alla delar av målet och arbetet examineras både muntligt och skriftligt. Alla studenter godkänns inte 

omedelbart, utan en student kan behöva komplettera innan arbetet godkänns. Måluppfyllelsen 

bedöms vara mycket hög trots vissa svagheter.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 
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Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Majoriteten av arbetena visar att studenterna når mycket hög måluppfyllelse med uppsatser som är 

väldisponerade, välskrivna och har ett bra innehåll. Andra har dock mycket korta avsnitt gällande 

resultat och diskussion och har svårt att skilja på vad som ska vara i introduktionen respektive 

resultatdiskussionen. I självvärderingen framkom att skriftliga redovisningar är del av all undervisning 

och att studenterna får både muntlig och skriftlig återkoppling på sina skriftliga inlämningsuppgifter. 

Det framkom tydligt från både intervjuer och självvärdering att studenterna ges omfattande träning i 

muntlig redogörelse. Den muntliga förmågan övas i ett flertal moment i de olika kurserna, dels som 

fokuserade delar av kurserna, dels genom att man arbetar med problembaserat lärande. De muntliga 

presentationerna får också tydlig muntlig och skriftlig återkoppling. Att uttrycka sig muntlig och 

skriftligt på ett sätt som lekmän förstår (populärvetenskaplig förmedling) övas också i flera 

kursmoment och denna träning påbörjas redan första terminen.  

 

I kursen ”Hälsa, etik, lärande” som ges gemensamt för alla studenter på hälsouniversitetet, ska 

studenterna, från givna förbättringsområden, formulera en central problemställning. Denna 

problemställning bearbetas och förslag till lösningar redovisas i slutet av kursen. Studenterna får 

under kursens gång möjlighet att göra platsbesök och genomföra intervjuer. Förbättringsarbetet 

redovisas skriftligt och diskuteras även muntligt vid ett seminarium med avnämarna, det vill säga 

sjukvårdspersonalen. I detta arbete övas inte bara muntlig och skriftlig kommunikation på flera nivåer, 

utan också samarbete med många olika personer i olika yrkeskategorier, där just kommunikation blir 

betydelsefullt. Studenterna skriver en svensk populärvetenskaplig sammanfattning och en fingerad 

forskningsansökan i en annan kurs. Examensarbetet är på engelska och kan därför läsas också av de 

som inte är svenskspråkiga.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Avseende förmåga att göra vetenskapliga bedömningar visar dock ungefär hälften av arbetena i 

urvalet på mycket hög måluppfyllelse. Något enstaka arbete brister i detta hänseende, men de flesta 

visar på god eller mycket god förmåga att göra vetenskapliga bedömningar. Uppsatserna är generellt 

väldisponerade och välskrivna och ger bra information om problem och lösningar relaterade till 

projekten. De flesta arbeten visar också på mycket god förmåga att vetenskapligt bedöma de egna 

resultaten i relation till vad som tidigare beskrivits av andra. Självvärdering och intervjuer visar att 

studenterna ges omfattande träning i denna del av målet. 

 

Urvalet visar på större spridning avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 

samhälleliga aspekter. Majoriteten av uppsatserna visar att studenterna har förmåga att göra sådana 

bedömningar. Men det finns också uppsatser som brister i detta hänseende. De uppsatser som 

handlar om cancer och behandlingar visar på god förmåga att bedöma samhälleliga aspekter. Några 

uppsatser förbigår däremot samhälleliga aspekter, trots att detta hade varit relevant att diskutera. 

Utfallet av de självständiga arbetena är i detta avseende inte helt kongruent med självvärdering och 

intervjuer som tvärtom betonar utbildningens samhällsanknytning. Förmåga att göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter tränas i olika delar av andra kurser, med inriktning på 

till exempel riskanalys, så kallad förbättringskunskap med mera. I flera fall sker undervisningen 
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tillsammans med studenter från andra utbildningar. Den omfattande träning som studenterna får i att 

göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter får dessvärre i flera fall inte genomslag i de 

självständiga arbetena. 

 

Drygt hälften av arbetena i urvalet visar på bristande måluppfyllelse avseende förmåga att göra 

bedömningar med hänsyn till etiska aspekter trots att det vore naturligt och även nödvändigt med 

hänsyn till krav på tillstånd för de aktuella studierna. Självvärderingen anger att etik tränas och 

diskuteras som inslag i ett flertal kurser, men det är oklart hur individuell måluppfyllelse säkerställs 

systematiskt, eftersom mycket av examinationen sker gruppvis exempelvis genom paneldebatter. I 

självvärderingen beskrivs ett moment med etiskt innehåll under termin ett där texter kring olika 

frågeställningar bearbetas. Under termin tre får studenterna också i seminarieform diskutera 

sekretessfrågor inom sjukvården samt existentiella problem vid användning av mänskliga organ. 

Under termin sex behandlas etiska principer för forskningsarbete och ett kursmoment i ”Good 

Laboratory Practice”, det vill säga undervisning i det dokumentationssystem som läkemedelsindustrin 

använder som hindrar forskningsfusk och ser till att data bevaras, finns.  

 

Rörande lagstadgad etikprövning finns en tillfredsställande uppgift som berör användande av 

försöksdjur, men det är oklart om alla studenter får den uppgiften eller om den är ett alternativ till 

andra uppgifter. Det är också oklart om studenterna undervisas och examineras individuellt rörande 

centrala delar av etiken, såsom kunskap om tillståndskrävande regler vid användning av prover från 

människa. Det är också oklart hur studenterna tränas i hantering av informerat samtycke och på vilket 

sätt utbildningen säkerställer att studenterna kan utforma ansökningar för etisk prövning. I över 

hälften av de självständiga arbetena saknas också helt medvetenhet om etiska bedömningar av 

djurförsök eller användning av humanmaterial trots att det hade varit relevant med hänsyn till arbetets 

innehåll. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga 

rörande lagstadgad etik för försök på människa eller patientmaterial, och motsvarande med fokus på 

försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller görs trolig genom förekomst av examinerade 

kurser i dessa moment. Detta är otillräckligt uppfyllt. Trots styrka i förmåga att göra vetenskapliga och 

samhälleliga bedömningar är den sammanvägda bedömningen bristande måluppfyllelse på grund av 

brist gällande etiska aspekter. 

 
Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  
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Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Linköpings universitet 

Huvudområde/examen 

Medicinsk biologi - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2568 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Någon enstaka uppsats brister, men den övervägande majoriteten visar på hög eller 

mycket hög måluppfyllelse. Uppsatserna visar generellt på en bred överblick över ämnet och på 

fördjupade kunskaper inom de specialområden som studenterna valt för sina arbeten. I de flesta 

uppsatser är såväl introduktion som diskussion både logiska och språkligt välskrivna. 

Resultatavsnitten är också tydliga och visar på fördjupad kunskap i uppsatsens specifika ämne. 

Därmed visar uppsatserna ett mycket brett kunnande om huvudområdets vetenskapliga grund och 

förtrogenhet med grundläggande fakta om teorier och begrepp. Arbetena har, med något enstaka 

undantag, en stark koppling till aktuella forskningsfrågor som enligt självvärdering och intervjuer 

behandlas från första början i masterutbildningen. Framförallt görs detta genom att aktuell litteratur 

(artiklar) hela tiden läses, diskuteras och redovisas, både i grupp och i seminarier med lärare. 

Utbildningens samtliga kurser är på engelska. Självvärderingen visar också att kursutbudet är brett, 

och omfattar viktiga ämnen som till exempel statistik och epidemiologi. Utbildningen har god 

progression med ett bra urval av obligatoriska kurser och ett fint kompletterande utbud av valbara 

kurser. 

 

Det ska särskilt framhållas som positivt att man i denna masterutbildning valt att göra en särskild kurs 

för de studenter som inte fått sin grundutbildning i Sverige. Kursen är upplagd så att dessa studenter 

ska få samma bakgrundskunskaper som de som läst sina kandidatutbildningar vid ett svenskt 

lärosäte. Kursen innehåller flera laborativa moment, träning i problembaserat lärande med mera. 

Förutom att detta naturligtvis är ett stöd för de utländska studenterna ger det också en möjlighet att 

fånga upp studenter som behöver extra stöd eller utbildning. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Något enstaka arbete brister, men majoriteten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende 

väsentligt fördjupad metodkunskap. De flesta examensarbeten innehåller goda och detaljerade 

metodbeskrivningar med tillämpning av flera tekniker samt motiveringar till varför just dessa tekniker 

valts. Denna förståelse för den valda metoden framgår även i diskussionsdelen. Flera uppsatser visar 

också på redovisning och tillämpning av relevant statistik. I några enstaka fall kan vissa svagheter 

noteras; till exempel i fall då alla resultat utföll negativt, även där andra fått positivt resultat i liknande 

system. Här hade studenterna svårigheter att diskutera problemen i detalj. I självvärdering och 

intervjuer framkom att studenterna under samtliga av programmets kurser examineras i relevanta och 

avancerade vetenskapliga och laborativa metoder med varierande examinationsformer. Olika 
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laborativa metoder tillämpas även i praktiken på ett vetenskapligt sätt i kurserna och det läggs stor 

vikt vid laborationer. Metodkunskapen övas ytterligare under projektarbeten och examensarbetet, 

som utförs i nära anknytning till en forskargrupp och med tydligt ökande krav på självständighet i 

examensarbetet.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Endast något enstaka arbete brister, medan övriga visar på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar generellt på god förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och 

kritiskt tolka relevant information och material. De flesta arbeten grundar sig på ett adekvat antal 

vetenskapliga referenser, och uppvisar källkritiskt tänkande. Urvalet visar också på god förmåga att 

kritiskt och analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter eller annat 

material. Av självvärderingen framgår klart att ett flertal kurser innehåller moment som tränar kritiskt 

tänkande och källkritik, inte minst kursen ”Biomedicinsk Studiedesign” som inkluderar 

hypotesformulering, strategi för datainsamling, val av statistisk metod, samt kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kursen avslutas med skriftlig examen (kritisk granskning av vetenskaplig 

artikel), en rapport samt ett seminarium. Undervisningen är baserad på ett studentcentrerat och 

problembaserat lärande där studenterna tränas och examineras kontinuerligt. Vid ett flertal tillfällen 

får studenterna också tillfälle att opponera på andras arbeten. Självvärdering och intervjuer bekräftar 

intrycket från de självständiga arbetena. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Bortsett från något svagare arbete visar urvalet på god förmåga att identifiera och formulera en 

frågeställning samt motivera dess relevans. Majoriteten av arbetena i urvalet visar också på god 

förmåga att genomföra en uppgift genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat 

metod, på ett sätt som präglas av ett metodiskt och analytiskt sammanhang mellan frågeställning, 

resultat och slutsatser. Frågeställningarna i arbetena är generellt tydliga och välformulerade. 

Metoderna är ofta väl beskrivna och motiverade. Ett flertal arbeten innehåller också en väl genomförd 

diskussion där det egna arbetet diskuteras i relation till andra liknande rapporter. I självvärdering och 

intervjuer framkom att studenterna måste ta stort eget ansvar för sitt lärande, vilket de också 

utvärderar. Detta är en del av den undervisningsmetod som används under hela utbildningen. 

Studenterna tränas tidigt i att identifiera och formulera komplexa frågeställningar under utbildningens 

basgrupps-, laborations- och projektmoment. 

 

Enligt självvärdering och intervjuer framkom vidare att studenterna tidigt övas att planera och 
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genomföra kvalificerade studier med relevanta avancerade metoder inom området. Detta sker i nära 

dialog med forskande lärare. Många laborativa moment bygger på att studenten självständigt planerar 

försökens uppläggning och gör en riskanalys. Majoriteten av de praktiska momenten och 

projektuppgifterna redovisas i skriftliga rapporter och muntligt vid seminarier. Detta tvingar också 

studenterna att sätta tidsramar för uppgifternas genomförande. Förmågan till utvärdering tränas och 

examineras genom att studenterna får opponera på varandras muntliga och skriftliga 

sammanställningar vid olika tillfällen. Man har tidsgränser för laborationer, laborationsrapporter, 

redovisningar av artiklar med mera. Det framgick, under intervjuerna, att studenter kan bli underkända 

om de inte håller uppsatta tidsramar eller om deras arbete inte håller tillräckligt hög nivå. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena visar att studenterna har god förmåga att i nationella och internationella sammanhang 

skriftligt redogöra för sina slutsatser och den bakomliggande kunskap som ligger till grund för dessa. 

Inget arbete brister i detta hänseende, utan samtliga visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse. 

Alla arbeten är på engelska, vilket underlättar internationell kommunikation. De flesta är 

väldisponerade, välskrivna och lättlästa även för någon som inte är specialist i det valda ämnet. 

Tyvärr innehåller bara få av arbetena en populärvetenskaplig sammanfattning. Enligt självvärdering 

och intervjuer genomför varje student, under masterutbildningen, två projektkurser som speciellt 

fokuserar på skriftliga och muntliga redovisningar. Här sker muntliga och skriftliga oppositioner på 

kurskamraters projektpresentationer med skriftliga reflektioner samt skriftliga reflektioner från minst 

fyra Life Science-seminarier (alternativt disputationer) vid fakulteten. Att skriva populärvetenskapligt 

övas också på en kurs där man skriver en djuretisk ansökan. Muntlig redovisning ingår i ett flertal 

andra kurser och både muntlig och skriftlig redovisning övas dessutom i postersessioner där 

studenter ska göra en poster och presentera den. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på en hög måluppfyllelse. Urvalet 

visar på mycket hög förmåga att göra bedömningar utifrån vetenskapliga aspekter. I de flesta arbeten 

beskriver studenterna både vetenskapliga frågeställningar och bedömningar på ett utmärkt sätt, med 

uttömmande motiveringar och detaljer. Enligt självvärderingen tränas och examineras det 

vetenskapliga förhållningssättet kontinuerligt, i såväl obligatoriska som valbara kurser. Detta sker 

under varierande former som till exempel i basgruppsarbete, vid seminarier, vid skriftliga och muntliga 

examinationer och i skriftliga rapporter. 

 

Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter, visar urvalet på en 

mer varierad måluppfyllelse. Majoriteten av uppsatserna visar på förmåga att göra bedömningar och 
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analyser utifrån samhällsmässiga aspekter och perspektiv. Men flera uppsatser brister också i detta 

hänseende. Självvärderingen visar att man under utbildningen diskuterar samhälleliga aspekter på de 

flesta kurser och dessutom har flera olika övningar där studenter ska arbeta med, och i kontakt med, 

sjukvården. Under intervjun hävdade lärarstaben också att samhälleliga aspekter är ett naturligt 

inslag i utbildningen, där studenter hela tiden träffar studenter med andra inriktningar och får tillfälle 

att förklara vad de arbetar med. Samhällsorientering diskuteras också i likhet med etik på alla 

masterkurser. Denna träning får dock inte fullt ut genomslag i de självständiga arbetena. 

 

Vad gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visar de flesta uppsatser i urvalet på hög 

måluppfyllelse. Några uppsatser har inte gått att bedöma utifrån denna aspekt och ytterligare några 

visar på brister. Majoriteten av uppsatserna visar dock på hög eller mycket hög måluppfyllelse. Bland 

de arbeten som brister i detta hänseende saknas diskussioner kring etiska aspekter, trots att detta 

många gånger är nödvändigt med hänsyn till krav på tillstånd för den aktuella studien. Både 

självvärdering och intervjuer visar att etik är ett naturligt inslag i alla kurser som läses under 

masterutbildningen. Etiska aspekter tas också upp i ett flertal seminarier som till exempel ett om 

”Good Laboratory Practice”.  Måluppfyllelsen bedöms vara hög. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Biomedicin - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2551 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna, med något enstaka undantag, har god kunskap om, 

och förståelse för, huvudområdets vetenskapliga grund. Detta inbegriper förtrogenhet med 

grundläggande fakta och förhållanden samt kunskap om relevanta teorier och begrepp. 

Självvärdering och intervjuer visade att studenterna genom problembaserat lärande får god kunskap 

om huvudområdets hela bredd, vilket bekräftar bedömningen av de självständiga arbetena. Avseende 

förmågan att beskriva, motivera och tillämpa adekvata metoder visar dock urvalet på en större 

spridning. Trots att majoriteten av arbetena visar att studenterna har god kunskap om experimentell 

metodik och andra tillämpliga metoder finns det också flera uppsatser som visar på svagheter i detta 

hänseende. Av självvärdering och intervjuer framkom att studenterna undervisas i metodkunskap. 

Trots detta visar enstaka arbeten på svagheter i detta avseende. 

 

Uppsatserna visar vidare att studenterna, med något enstaka undantag, har fördjupade eller avsevärt 

fördjupade kunskaper inom den del av huvudområdet som uppsatsen berör. Majoriteten av arbetena 

visar på god insikt i aktuella forskningsfrågor även om det också här finns några arbeten som brister i 

detta hänseende. Självvärderingen visar vidare att det finns en tydlig progression i utbildningen. 

Härigenom uppnås successiv inskolning, både teoretiskt och praktiskt, i ett specifikt forskningsområde 

och ytterligare fördjupning i detta. Detta syftar till att skola in studenterna i aktuell forskning och hjälpa 

dem att förstå vad forskning är. Detta lyckas man också tydlig med, vilket visas i de självständiga 

arbetena. Självvärdering och intervjuer visade vidare att det finns tydliga kriterier för vad som ska ingå 

i ett examensarbete och en särskild bedömningsmall, vilket bedömargruppen ser som positivt. 

Intrycket från intervjuerna bekräftade självvärderingen, och visade även på en entusiastisk 

studentkår. Endast ett fåtal uppsatser visade på genomgående svagheter eller bristande 

måluppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms därför vara mycket hög, trots dessa enstaka svagheter. 

 

Den sammanvägda bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna sammantaget, uppnår hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av arbetena visar att studenterna har förmåga att söka, samla, källkritiskt 

värdera och kritiskt tolka relevant information och material. Något enstaka arbete uppvisar svagheter i 

detta hänseende. Självvärdering och intervjuer visar på en tydlig progression i utbildningen. 

Avseende förmåga att kritiskt och analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i 

anslutning till texter eller annat material visar dock urvalet på en mer varierad måluppfyllelse. Ungefär 
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lika många arbeten visar på mycket hög som på hög respektive bristande måluppfyllelse. De svaga 

uppsatserna brister framför allt i motivering av vald metod. Flera saknar tydlig beskrivning av statistisk 

metod, några använder ett allt för rudimentärt språk och i någon uppsats feltolkas resultaten. I de 

starkare arbetena visar dock studenterna god förmåga att på ett metodiskt och analytiskt sätt 

sammanfoga frågeställning, resultat och slutsatser. Av självvärdering och intervjuer framgick också att 

utbildningen genom problembaserat lärande tränar studenterna i att granska vetenskapliga artiklar 

under flera moment. Studenterna tränas i källkritik och får också diskutera vetenskapliga 

frågeställningar, vilket torde bidra positivt till måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms vara hög, trots 

vissa svagheter. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna, når mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena i urvalet visar att majoriteten av studenterna visar god förmåga att identifiera 

och formulera en frågeställning samt motivera dess relevans. Drygt tre fjärdedelar av arbetena visar 

att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse i detta avseende. Av självvärdering och intervjuer 

framgår att studenterna får omfattande träning i att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar och problem genom att det inom utbildningen ingår arbeten och uppgifter 

med skriftliga och muntliga redovisningar i olika former. Detta är också en central del i den 

problembaserade inlärningsmetoden som används i undervisningen.  

 

Avseende förmåga att genomföra en uppgift genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en 

adekvat metod, på ett sätt som präglas av ett metodiskt och analytiskt samband mellan frågeställning, 

resultat och slutsatser visar arbetena dock på en större spridning. De flesta arbeten visar visserligen 

att studenterna väl uppnår denna del av målet, men en tredjedel av arbetena visar också på 

svagheter i detta hänseende. De uppsatser som visar på mycket hög måluppfyllelse kännetecknas av 

att studenten formulerat ett tydligt mål för studien, utfört uppgiften väl, samt tolkat resultaten på ett 

förtjänstfullt sätt. Svaga arbeten når inte till den nivån som kan förväntas av en kandidatuppsats. I 

några uppsatser saknas resultat, och studenterna har i dessa fall varken kunnat dra några slutsatser 

eller föra en kritisk diskussion kring detta. I andra fall visar uppsatsen på god förmåga att identifiera 

och formulera en frågeställning, men inte lika god förmåga att lösa problem. Självvärderingen och 

intervjuerna visade att studenterna tränas i att hålla uppsatta tidsramar genom att projektarbeten och 

andra uppgifter ska utföras inom en given tid och att examensarbetet syftar till att självständigt lösa en 

begränsad uppgift inom föreskriven tid. Intervjuerna visade att studenterna lämnar in uppgifter inom 

givna tidsramar. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket hög, trots vissa svagheter. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget, trots stor variation, på hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av uppsatserna visar på mycket god skriftlig förmåga och studenterna har 

god förmåga att skriftligt redogöra för sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 
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grund för dessa. Dessa väl genomförda arbeten visar att studenterna har god förmåga att skriva en 

väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia. En tredjedel av 

arbetena i urvalet visar också på allvarliga svagheter avseende skriftlig förmåga. Dessa svaga 

uppsatser är dåligt disponerade, missar viktiga detaljer eller brister i språkhanteringen. Självvärdering 

och intervjuer visade att studenterna tränas i skriftlig förmåga genom att diskutera information, 

problem och lösningar i ett flertal kursmoment under utbildningen. Denna träning har i de flesta, men 

inte samtliga, fall gett utslag i arbetena i urvalet. 

 

Av självvärdering och intervjuer framgick vidare att studenterna ges gedigen träning i att muntligt 

redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Detta tränas 

också vid ett flertal kursmoment. Exempel på sådan träning är att studenterna gör posters som 

presenteras för forskare, allmänhet och där familj och anhöriga är välkomna att delta. Studenterna får 

återkoppling såväl på den vetenskapliga framställningen som på den populärvetenskapliga. 

Bedömargruppen ser positivt på den träning och återkoppling i presentationsteknik som övar 

studenterna i muntlig framställningsförmåga.  Trots flera skriftligt svaga arbeten bedöms 

måluppfyllelsen vara hög. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar stor spridning och den samlade bedömningen är 

bristande måluppfyllelse. Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga aspekter visar majoriteten av uppsatserna på hög eller mycket hög måluppfyllelse. 

Flera arbeten brister dock i detta hänseende. De svaga uppsatserna visar på svag förmåga att 

relatera egna resultat till tidigare forskning inom området. Avseende förmåga att inom de 

biomedicinska huvudområdena göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter är 

fördelningen i måluppfyllelse jämn. Trots att majoriteten av arbetena i urvalet visar att studenterna har 

förmåga att göra tydliga samhällskopplingar, uppvisar en tredjedel också stora svagheter i detta 

hänseende. Självvärdering och intervjuer visade att flera kursmoment tränar studenterna i att göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta samhällsaspekter inom det biomedicinska huvudområdet. 

Granskningen visar dock att den undervisning som studenterna fått inom detta område inte alltid är 

synlig i de självständiga arbetena. En annan svagare punkt som identifierats, är utbildningens 

bristande anknytning till omgivande företag och potentiella framtida arbetsplatser. Utbildningen har få 

kontakter med arbetslivet, vilket bedömargruppen anser vara problematiskt. 

 

Urvalet av självständiga arbeten visar att en majoritet av uppsatserna brister i förmågan att göra 

bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. I några fall kan detta hänga samman med att 

försöksförfarandet inte kräver formell etikprövning. En tydlig diskussion kring etiska aspekter saknas 

dock i merparten av uppsatserna trots att det i flera fall uppenbart borde ha diskuterats. Detta finner 

bedömargruppen anmärkningsvärt. Självvärdering och intervjuer visade att etiska aspekter berörs i 

undervisningen och att studenterna tränas i att göra sådana bedömningar. Denna träning ger dock 

inte, annat än i ett fåtal fall, utslag i de självständiga arbetena som överlag brister i detta hänseende. 

Sammantaget visar urvalet på omfattande svagheter och brister vad gäller uppfyllelse av etikdelen av 

målet. Även i avseende vetenskaplighet och förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 

samhälleliga aspekter visar urvalet på svagheter.  
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Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - magister 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2557 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse. Inget 

arbete visar på svagheter inom någon del av målet. Istället visar samtliga arbeten på god förtrogenhet 

med huvudområdets vetenskapliga grund, inbegripet grundläggande fakta och förhållanden inom 

området samt förtrogenhet med relevanta teorier och begrepp. Uppsatserna visar generellt på bred 

överblick av ämnet och fördjupade kunskaper inom de specialområden som valts för de specifika 

examensarbetena. I alla uppsatser är både introduktionen och diskussionen logiska och språkligt 

välskrivna. Frågeställningar såväl som hur man behandlar sina resultat i förhållande till tidigare 

forskning finns med och är väl beskrivet. Resultatavsnitten är också tydliga och visar på fördjupad 

kunskap inom de specifikt valda ämnena.  

 

Självvärdering och intervjuer pekar på att utbildningen har en bred kunskapsbas och ger såväl bred 

överblick som fördjupade kunskaper inom området biomedicin. Vidare visar självvärdering och 

intervjuer på att utbildningen har en stark koppling till aktuella forskningsfrågor som diskuteras från 

första början i magisterutbildningen, där aktuell litteratur (artiklar) läses kontinuerligt, diskuteras och 

redovisas, i både mindre grupper, journalsklubbar och seminarier. Det framgår också att utbildningen 

är tätt knuten till forskning inom fakulteten och att studenterna ofta siktar på att efter avslutad 

magisterutbildning fortsätta med forskarstudier. Utbildningens samtliga kurser är på engelska. I 

självvärdering och intervjuer framkom vidare att denna utbildning håller på att fasas ut och redan har 

ersatts med en längre masterutbildning.  

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De flesta självständiga arbeten visar att studenterna når mycket hög måluppfyllelse 

avseende val och användning av relevanta metoder för det genomförda projektet. I arbetena 

motiverar studenterna på ett utomordentligt sätt sina metodval och diskuterar också i vilka andra 

metoder de skulle kunna använda om projektet skulle fortsätta. De resonerar också kring alternativa 

metodval i de fall där delar av försöken misslyckats. Enligt självvärdering och intervjuer bygger de 

flesta kurser inom programmet på en stor mängd laborationer där laborationsrapporterna ofta ska 

lämnas in som en miniartikel. Biostatistik, cell- och vävnadsodling och in vivo metoder tränar viktiga 

färdigheter både i form av laborationer och teoretiska moment. Metoder kommer studenterna att ha 

användning av i sin framtida yrkesutövning både inom och utanför akademien. Både de självständiga 

arbetena och självvärderingen visar tydligt på mycket hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 
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Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad 

information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Uppsatserna visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att söka 

och samla data till projektet. Diskussionsdelarna är också mycket välformulerade och egna data 

integreras på ett föredömligt sätt med tidigare kunskap. I de flesta fall visar diskussionsdelen också 

på god förmåga till kritisk analys av det egna arbetet i jämförelse med andra tidigare arbeten. Flera 

arbeten ger idéer om hur de uppnådda resultaten hade kunnat förbättras eller verifieras med andra 

metoder eller vad som skulle kunna göras om projektet skulle fortsätta. I självvärdering och intervjuer 

framkom att de färdigheter som omfattas av examensmålet tränas dels genom problembaserat 

lärande (den undervisningsmetod man valt för utbildningen), dels genom laborationsprojekt och 

litteraturuppgifter. Kritisk granskning tränas särskilt fokuserat i en speciell självständig litteraturuppgift 

där studenterna får granska djurmodeller. Målet tränas också i det självständiga arbetet som alltid 

genomförs individuellt och experimentellt, och där studenten är ansvarig för hela processen från 

formulering av projektplan och frågeställning till genomförande och redovisning.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar, med något enstaka undantag, på god förmåga att både identifiera och 

formulera relevanta frågeställningar. Arbetena visar också att studenterna har förmåga att genomföra 

en uppgift genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som 

präglas av ett metodiskt och analytiskt samband mellan frågeställning, resultat och slutsatser. Flera 

av uppsatserna visar på god förmåga att skriftligt redogöra för bakgrundskunskaper som naturligt 

leder fram till välmotiverade frågeställningar. Flera arbeten visar också att studenterna har god 

förmåga att tillämpa metodkunskaper. Det finns dock även något svagare arbete, som helt saknar 

frågeställningar och är dåligt disponerat och rörigt. Enligt självvärdering och intervjuer tränas de 

färdigheter som omfattas av detta examensmål primärt genom de självständiga arbetena. 

Självständigheten examineras under det att examensarbetet skrivs. Handledaren bedömer 

studentens självständighet efter en särskild kriteriemall. Tanken är att mallen initialt ska användas för 

formativ återkoppling till studenten vid ett halvtidssamtal med handledaren, varefter studenten får en 

chans att öka sin självständighet på de områden där han/hon bedöms vara alltför beroende av hjälp. 

Slutbedömningen av självständigheten görs enligt samma kriterier i samband med examinationen av 

arbetet. Självständighet och tidsramar övas också i viss mån innan det självständiga arbetet i 

laborationer vilka planeras och utförs av studenterna själva inom en viss tid. Det framkom dock inte 

vad som sker om tidsramarna inte hålls.   

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och 

diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 
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med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar att studenterna har god förmåga att skriftligt diskutera sina resultat och slutsatser. De allra flesta 

arbeten är välskrivna, väldisponerade och lättlästa. Diskussionsdelen är innehållsrik och resultaten 

studenten fått integreras ofta på ett förtjänstfullt sätt med tidigare forskning inom fältet. Resultaten 

relateras också väl till frågeställningarna. Dessutom diskuterar studenterna ofta vad som möjligen gått 

fel och vad som då kunnat göras istället och studenterna har ofta idéer om hur man skulle kunna 

fortsätta projektet. Enligt självvärdering och intervjuer tränas skriftlig förmåga i samband med 

laborationsrapporter som ofta skrivs som en miniartikel. Detta något ovanliga, men goda och 

innovativa pedagogiska grepp tränar studenternas skriftliga förmåga och ger övning och färdighet i 

artikelskrivning. Därutöver tränas skriftlig förmåga genom uppsatsarbetet. Till varje examensarbete 

skrivs också en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska. Studenterna får 

sedan hjälp och återkoppling på dessa av en av lärosätets professionella kommunikatörer. Muntlig 

kommunikation övas, enligt självvärdering och intervjuer, förutom i journalklubbar och seminarier 

primärt vid examinationen av det självständiga arbetet. Det framkommer dock inte huruvida 

systematisk återkoppling sker avseende denna del av målet. Såvitt det går att utläsa övas muntlig 

populärvetenskaplig framställning inte i denna utbildning annat än i informella diskussioner med 

forskare och studenter. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket hög, trots vissa svagheter avseende 

muntliga dialog med olika grupper. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena visar 

genomgående på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende den första delen av detta mål och 

beskriver både vetenskapliga frågeställningar och bedömningar på ett utmärkt sätt. Flera arbeten 

visar att studenterna har god förmåga till uppbyggnad av arbetet genom en god och detaljerad 

introduktion. Enligt självvärdering och intervjuer framkom att vetenskapliga aspekter tas upp i alla 

kurser och övas genom journalklubbar och seminarier och är en central del i problembaserat lärande. 
 

Avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga apsekter visar arbetena att 

studenterna, med något enstaka undantag, uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Flera av de 

självständiga arbetena tar upp samhälleliga aspekter som rör både medicin, konsumtion och miljö. 

Samtidigt kan konstateras att de samhälleliga aspekterna gott kunde ha beskrivits mera detaljerat och 

bättre i några av de självständiga arbetena är vad som är fallet. Självvärdering och intervjuer visade 

att samhälleliga aspekterna tas upp i ett flertal kurser bland annat under kursen i cell- och 

vävnadsodling. 

 

Många arbeten tar också upp de etiska aspekterna när det gäller försöksdjur, genetik och hälsa. De 

etiska resonemangen är dock i flera fall väl knapphändiga och hade gott kunnat vara mer utförliga. 

Flera av arbetena brister också vad gäller sådana resonemang. I föreliggande bedömning har särskild 

vikt lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa 

eller patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten 
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eller görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Av självvärdering och 

intervjuer framkom att etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete diskuteras och 

examineras vid ett flertal kurser. Till exempel diskuteras djuretik samt etisk hållning till människa och 

cell. Den teoretiska kunskapen om etiska aspekter, som såväl självvärdering som intervjuer visar att 

studenterna tillägnar sig under utbildningen, får dock inte fullt genomslag i de självständiga arbetena. 

Trots dessa svagheter i de självständiga arbetena avseende etiska aspekter är den samlade 

bedömningen hög måluppfyllelse på grund av styrka avseende såväl vetenskapliga som samhälleliga 

aspekter. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över 

området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2561 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av arbetena visar att studenterna är väl förtrogna med huvudområdets 

vetenskapliga grund, inbegripet grundläggande fakta och förhållanden inom området samt kunskap 

om relevanta teorier och begrepp. Inget arbete brister i detta avseende. Arbetena visar generellt på 

god övergripande kunskap inom såväl huvudområde som det specifika område som uppsatsen 

beskriver. De är generellt välskrivna med väldokumenterad introduktion samt klara och tydliga mål 

med studien. Litteraturreferenserna är, med något enstaka undantag, många vilket tyder på god 

kunskap att både hitta och läsa vetenskapliga artiklar och att studenterna är väl insatta i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete. Detta syns också i introduktionen och diskussionen i arbetena. I 

både självvärdering och intervjuer betonades vikten av artikelläsning, vilket självfallet ger en god 

kännedom om aktuell forskning. Utbildningen har god progression och samarbetar på ett föredömligt 

sätt med den naturvetenskapliga fakulteten för att bredda kursutbudet.  

 

Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Majoriteten av arbetena innehåller goda metodbeskrivningar, som visar på mycket hög 

måluppfyllelse. Några arbeten visar på hög måluppfyllelse medan något enstaka arbete brister i detta 

hänseende. Metodvalet är ofta väl motiverat och i flera uppsatser beskrivs också vilka metoder man 

kunnat använda i de fall de metoder som valts inte fungerat.  I självvärderingen och intervjuerna blev 

det också tydligt att man både diskuterar metoder och metodval i undervisningen och att man under 

masterutbildningen har flera metodkurser. I både självvärdering och intervjuer framkom att de 

laborativa momenten ofta är uppbyggda enligt problembaserat lärande, där studenterna får ett 

problem och utifrån detta själva ska designa sin laboration. Detta ger goda fördjupningskunskaper 

gällande metodval och gör att studenterna är väl bevandrade i forskningslitteraturen. Samarbetet med 

andra fakulteter breddar också säkerligen metodkunskapen. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 
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Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Drygt hälften av 

arbetena visar att studenterna har god förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt tolka 

relevant information och material. Lika många arbeten visar på god förmåga att kritiskt och analytiskt 

behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter eller annat material. Inget arbete 

brister i någon del av målet, utan samtliga arbeten i urvalet pekar på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse. 

 

En majoritet av arbetena visar att studenterna har god förmåga att integrera information från tidigare 

arbeten inom det valda projektområdet. De allra flesta visar också att studenterna har kunskap och 

förmåga att hantera källkritik, samt att analysera och problematisera tidigare forskning i området. 

Diskussionen om problemlösning och resultat är i de flesta fall väl genomförd. 

 

Både självvärdering och intervjuer var något vaga i beskrivningen av hur de färdigheter som omfattas 

av detta examensmål tränas. I självvärderingen beskrevs hur detta lärdes ut i en kurs i vilken ett 

vetenskapligt problem presenteras för studenterna som arbetar i grupper om två. Varje studentgrupp 

får sedan lösa problemet med hjälp av litteratursökning och litteraturstudier, samt ibland också genom 

intervjuer med ämnesexperter. Studentgruppen redovisar sedan sin lösning som en muntlig 

presentation för kursens deltagare och forskare. Problembaserat lärande som används under 

utbildningen bidrar säkerligen också till säkerställande av uppfyllelse av detta mål. Trots den något 

vaga beskrivningen i självvärdering och intervju visar det starka utfallet i de självständiga arbetena på 

mycket hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse. Knappt 

hälften av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse medan resterande, med något enstaka 

undantag, visar på hög måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna har förmåga att kreativt och 

självständigt formulera tydliga och klara frågeställningar. Flertalet arbeten visar också att studenterna 

använder adekvata och ofta, av studenten, välmotiverade metoder. Något arbete är dock svagare. I 

andra arbeten är frågeställningarna synnerligen otydliga eller frånvarande. Frågeställningarna är 

ibland dåligt eller inte alls uppföljda i diskussionen. Hur detta mål tränas är vagt formulerat i 

självvärderingen där man primärt pekar på att det tränas i det självständiga arbetet. I intervjuerna 

framkom vidare att målet tränas genom problembaserat lärande, som är den undervisningsform som 

primärt används i utbildningen och genom egenplanerade laborationer.  

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 
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Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, med enstaka undantag, att studenterna uppnår 

hög måluppfyllelse. Majoriteten av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende skriftlig 

förmåga. De flesta arbeten visar att studenterna har god förmåga att skriva en väldisponerad, 

begriplig och klar text med god struktur. Alla självständiga arbeten är på engelska vilket underlättar 

internationell kommunikation. Flera uppsatser har också en populärvetenskaplig sammanfattning på 

svenska, vilket bidrar till att ge en orientering i forskningen även till dem som inte är så väl 

bevandrade i ämnet, och underlättar kommunikation med andra grupper. Men några enstaka arbeten 

brister dock avseende skriftlig förmåga. Några är på så dålig engelska att de är svåra att bedöma och 

i andra saknas diskussionsdelen helt. 

 

Enligt självvärdering och intervjuer tränas de färdigheter som omfattas av detta examensmål genom 

ett flertal muntliga och skriftliga redovisningar av artiklar samt journalklubbar som ingår i kurserna. Ett 

särskilt positivt moment där muntlig förmåga att kommunicera med olika grupper tränas är att varje 

masterstudent har möjlighet att handleda en gymnasiestudent i dennes examensprojekt. 

Examinationen av examensarbetet innehåller också en muntlig del där man med hjälp av en power 

pointpresentation under 30 minuter ska redovisa sitt arbete inför en publik som består av forskare och 

studenter. Studentens muntliga presentation bedöms av examinator enligt kriterier som tagits fram 

inom utbildningen. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för studenterna att uppnå målet.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna sammantaget når hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse 

avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Något enstaka 

arbete brister i detta hänseende. Men flertalet arbeten innehåller tydliga vetenskapliga 

frågeställningar som sedan kommer igen i diskussionen där de egna resultaten diskuteras klart och 

tydligt och slutsatser oftast dras av de resultat man fått. Enligt självvärdering och intervjuer tränas 

också detta mål kontinuerligt under de flesta kurser i form av basgruppsarbete, muntliga 

presentationer, skriftliga uppgifter och laborationsrapporter.  

 

De flesta arbeten visar också, med något enstaka undantag, på hög måluppfyllelse avseende 

förmåga att göra bedömningar och analyser utifrån samhälleliga aspekter och perspektiv. I 

självvärderingen beskrivs hur både samhälleliga och etiska aspekter tas upp i flera kurser, till exempel 

i tumörbiologi och i genetisk councelling. Vidare diskuteras både etiska och samhälleliga aspekter i 

samband med utbildning i bioinformatik. Utbildningen missar dock en mycket tydlig samhällskoppling 

då kontakten med arbetslivet är mycket eftersatt. Trots Lunds unika läge i Öresundsregionen med 

flera stora läkemedels- och biotekföretag, framkom att kontakten och kommunikationen med dessa 

var obefintlig – trots att man har ett flertal alumni som arbetar där. Detta ser bedömargruppen som en 

svaghet. 

 

De självständiga arbetena i urvalet visar att de flesta studenter har förmåga att göra etiska 

bedömningar. Flera arbeten visar dock på svagheter när det gäller att ta upp och diskutera etiska 

aspekter av arbetet, trots att detta många gånger är nödvändigt med hänsyn till krav på tillstånd för 
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den aktuella studien. Detta är förvånande eftersom både självvärdering och intervjuer pekar på att 

etik anses vara ett naturligt inslag i alla kurser som läses under masterutbildningen och att detta finns 

särskilt poängterat i målen för utbildningen. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid att 

kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Av självvärdering och intervjuer 

framgick att utbildningen lägger särskild vikt vid försöksdjursetik, som behandlas i särskild kurs, och 

där etiska aspekter examineras med en individuellt eller i grupp skriven etikprövningsansökan och 

muntlig argumentation för de djurförsök som beskrivs i den. I samband med examination av 

projektplanen inför examensarbetet testas också studenten avseende förmågan att göra 

forskningsetiska bedömningar. Detta ser bedömargruppen som positivt. Måluppfyllelsen bedöms, 

trots svagheter i uppsatserna när det gäller etiska aspekter, vara hög mot bakgrund av styrka i såväl 

vetenskapliga som samhälleliga aspekter. 

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Malmö högskola 

Lärosäte 

Malmö högskola 

Huvudområde/examen 

Biomedicinsk metodik och teknologi - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2564 

 

Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tillsammans med självvärdering och intervjuer på 

bristande måluppfyllelse.  Flertalet arbeten visar dock på hög eller mycket hög måluppfyllelse. 

Bakgrunden inom en del av det biomedicinska området är välskriven och fördjupningen kring det 

egna projektet är detaljerad. Några arbeten som bedöms som bristande uppfyller målet väl inom sitt 

specifika fält, men visar för lite relevant bakgrundskunskap. Problemet är att detta huvudområde har 

en bred benämning, biomedicinsk metodik och teknologi, men är helt inriktad på en betydligt smalare 

del av detta, vilket framgår av självvärderingen.  

 

I självvärderingen beskrivs huvudområdet först som ”den vetenskap som stöder metod-, teknik- och 

produktutveckling inom det biomedicinska området. Inom området studeras medicinska och 

biologiska förlopp på mikro-, nano- och molekylär nivå” vilket bedömargruppen anser motsvarar 

namnet och har tagit som huvudområdets definition.  Lärosätet har dock ytterligare avgränsat 

utbildningen till ”Studier av fenomen och förlopp vid artificiella och biologiska gränsytor är ett centralt 

fält vilket understryker vikten av att förstå yt- och kolloidkemi inom biologi och medicin. Målet är att 

skapa förståelse för samspelet mellan ytor och biologiskt material på såväl molekylär som cellulär 

nivå” Detta bekräftades också vid intervjuerna. Utbildningen har ett starkt fokus på biokemi med 

inriktning på ytkemi, biologiska och artificiella membran samt kolloidala system. Detta anser 

bedömargruppen för smalt för att motivera namnet ”Biomedicinsk metodik med teknologi”. 

 

Då väsentliga delar av den biomedicinska metodiken inom genetik, molekylärbiologi, mikrobiologi och 

biostatistik saknas är därför bedömningen att måluppfyllelsen är bristande. Inom den valda 

inriktningen finns dock genom hela utbildningen tät koppling mellan lärarnas projekt och olika 

samarbetspartners inom industri eller andra universitet, vilket tillförsäkrar en hög nivå inom det 

speciella område som utbildningen har valt. Inom detta bekräftar de självständiga arbetena en hög 

eller mycket hög måluppfyllelse i samtliga fall utom ett och det goda intrycket förstärks av entusiasm 

bland både lärare och studenter under intervjuerna. Inom det smalare området som utbildningen är 

inriktad mot uppnås otvivelaktigt både bredd och en avsevärd fördjupning, som dock bör benämnas 

på annat sätt. Bedömningen blir, mot bakgrund av den benämning huvudområdet har, bristande 

måluppfyllelse, trots hög måluppfyllelse i urvalet av självständiga arbeten. 

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten tillsammans med självvärdering och intervjuer visar på 

bristande måluppfyllelse. Svagheterna i utbildningen hänger samman med brist på fördjupad 
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metodkunskap inom huvudområdet i stort. Nästan alla självständiga arbeten i urvalet visar på mycket 

hög måluppfyllelse, inom projektets specifika område. Bara ett enstaka arbete visar på bristande 

måluppfyllelse. Utbildningen som redovisas i självvärderingen är dock för snäv för att kunna anses ge 

fördjupad metodkunskap inom huvudområdet biomedicinsk metodik och teknologi i stort, som 

beskrivs ovan. Exempelvis saknas metodundervisning inom genetik, molekylärbiologi, mikrobiologi 

och biostatistik. För flera av kurserna används en variant av studentaktiverande pedagogik som 

innebär egen planering i tät kontakt med handledare eller samarbetspartners, vilket ger både 

självständighet och god förståelse för olika metoders möjligheter och begränsningar. Den entusiasm 

som framgår av självvärderingen bekräftades vid intervjuerna. Sammantaget blir dock bedömningen, 

trots styrkor, bristande måluppfyllelse på grund av de brister i metodologisk bredd som diskuterats 

ovan. 

 

Den sammanlagda bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att de flesta studenter, med något enstaka 

undantag, uppnår mycket hög måluppfyllelse. Flertalet uppsatser visar på mycket god förmåga att 

söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant, ofta komplex information och resultat. Några 

uppsatser bedöms som bristande då de inte visar detta väl, eller bara till en del.  Den goda 

uppfyllelsen av detta mål bekräftas både av hur upplägget presenteras i självvärderingen och vid 

intervjuerna. Den pedagogik som valts utgår från att studenterna inhämtar kunskap från publicerade 

artiklar som delas ut av lärarna. Artiklarna används när studenterna behöver byta strategi eller 

metodik för att kunna besvara en given frågeställning. Upplägget kräver både självständighet från 

studenterna och interaktion med lärare och samarbetspartners. Ett strikt system för godkännande 

garanterar att målet uppnås. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att de flesta studenter, med något enstaka 

undantag, uppnår mycket hög måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna har god förmåga att 

beskriva utmärkta, tydliga och konstruktiva frågeställningar utifrån det som är känt. Flera av arbetena 

visar också på mycket välplanerade och väl genomförda försök. Några uppsatser i urvalet uppnår 

däremot inte alls detta mål, utan saknar motivering till försöken och/eller är oklara när det gäller 

resultat och tolkning, så att genomförandet inte kan utläsas. Självvärdering och intervjuer visade att 

studenterna genom ett genomtänkt pedagogiskt upplägg tränas i att uppnå detta mål. Särskild vikt har 

lagts vid att inom givna tidsramar formulera och genomföra laborativt arbete. Utvärdering sker genom 

gruppövningar med andra studenter, som presenterar metoder och upplägg. Med undantag av 

examensarbetet utförs alla laborationer och skrivande av marknadsplan i grupper om två. 
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Självständighet bedöms genom individuella presentationer och hemtentamina. Den mycket goda 

måluppfyllelsen bekräftas under intervjuerna och genom självvärderingen även om enstaka 

självständiga arbeten är svaga.  

 

Sammantaget uppnås mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse 

avseende skriftlig förmåga. De flesta studenter i urvalet uppnår mycket hög måluppfyllelse med 

logiskt, språkligt och formellt mycket välskrivna arbeten. Några uppsatser brister dock på grund av 

oklar och rörig presentation. I något fall finns en hel del fakta och många figurer medtagna, men utan 

förklaring i figurtexter av vad det är man ser. En berömvärd insats är att studenterna gör en egen 

etikansökan för ett presenterat projekt vilket innebär träning i att formulera sig begripligt även för 

lekmän. Av självvärdering och intervjuer framgick att studenterna huvudsakligen rekryteras 

internationellt. Under utbildningen tränas de i muntlig presentation dels för studenter och lärare, dels 

under kursen i ”Entreprenörskap för industriella intressenter”. Studenterna ges även möjlighet att 

delta på internationella konferenser, vilket ger en god grund för framtida professionellt arbete och 

träning i att kommunicera i internationella sammanhang. Den goda träningen i måluppfyllelse 

bekräftades av intervjuerna. Däremot är inte förmågan att kommunicera med en allmän publik 

tydliggjord och som nämnts ovan har ett fåtal av de självständiga arbetena bristande kvalitet. 

Sammantaget uppnås hög måluppfyllelse på gränsen till mycket hög. 

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Arbetena i urvalet visar att de flesta studenter har god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 

vetenskapliga aspekter. Majoriteten visar på mycket hög måluppfyllelse och förmåga att på ett 

synnerligen klart och insiktsfullt sätt tolka, analysera och problematisera sina och andras resultat. 

Några arbeten brister dock genom att inte visa prov på denna förmåga. Istället förs antingen 

genomgående en oklar diskussion, eller så förs resonemanget bara kring begränsade delar. 

Självvärdering och intervjuer visar dock att studenterna tränas i att göra bedömningar med hänsyn till 

vetenskapliga aspekter. 

 

Samhälleliga aspekter tas upp på ett föredömligt sätt i nästan hälften av uppsatserna. Men de saknas 

helt i övriga trots att de i de flesta fall vore relevanta och viktiga att behandla. Självvärdering och 

intervjuer visade att studenterna under kursen i entreprenörskap tränas i att göra bedömningar utifrån 

samhälleliga aspekter. Ett utmärkt inslag i denna kurs är undervisning i immaterialrätt. Denna kurs ger 

dock otillräckligt genomslag i de självständiga arbetena, där urvalet visar att drygt en tredjedel brister.  
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Etiska aspekter tas också upp i knappt hälften av uppsatserna, i några föredömligt och i någon 

knapphändigt men adekvat.  I övriga arbeten saknas diskussion och bedömningar av etiska aspekter, 

och några av dem har bedömts som bristande då etiska aspekter borde varit med till exempel på 

grund av krav på tillstånd. Från självvärderingen framgår en ambitiös intention att belysa både 

forskningsetik och etikprövning. Studenterna får skriva en egen etikansökan för ett presenterat 

projekt, men liksom i fallet för samhälleliga aspekter har detta fått otillräckligt genomslag i flera 

självständiga arbeten. Sammantaget får utbildningens utmärkta undervisning i vetenskapliga aspekter 

gott genomslag i de flesta, men inte alla, självständiga arbeten. Däremot får utbildningens visserligen 

också ambitiösa om än mer begränsade undervisning i samhälleliga och etiska aspekter ett svagare 

och mer varierande genomslag i de självständiga arbetena. I föreliggande bedömning har särskild vikt 

lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Detta är otillräckligt uppfyllt. 

Svagheter i förmåga att göra såväl etiska som samhälleliga bedömningar gör därför att den 

sammanvägda måluppfyllelsen bedöms vara bristande. 

 

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Umeå universitet 

Lärosäte 

Umeå universitet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2552 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Med något enstaka undantag visar urvalet att studenterna når hög eller mycket hög 

måluppfyllelse på alla delar av målet. Uppsatserna visar på en bred överblick över ämnet och 

fördjupade kunskaper inom specialområden och aktuella forskningsfrågor. Studenterna ställer sina 

egna undersökningar i relation till tidigare resultat på ett förtjänstfullt sätt, och beskriver och 

utvärderar egna metoder och resultat på ett kvalificerat vis som visar djup förståelse och kunskap om 

tillämpliga metoder inom biomedicin. De uppsatser som bedömts ha hög måluppfyllelse visar något 

mindre bredd och/eller djup i någon delaspekt, och/eller mindre ingående metodbeskrivning än vad 

som krävs för mycket hög måluppfyllelse. Något enstaka arbete bedöms som bristande då det saknas 

tecken på förståelse för metodernas tillämpning och relation till tidigare publicerad erfarenhet samt på 

grund av oklart språk i metodbeskrivningen. 

 

Lärosätets självvärdering och intervjuer bekräftar att studenterna får fördjupade kunskaper inom 

biomedicin i bred bemärkelse, med en röd tråd – från molekyl till människa – som genomsyrar hela 

utbildningen. Den höga kvaliteten, bredden och den tydliga forskningsanknytningen inom lärarlaget, 

tillsammans med de olika undervisningsformer som används (föreläsningar, seminarier, casemetodik) 

visar att utbildningen ger genomtänkt bredd och fördjupning. Casemetodiken som följer hela 

utbildningen ger automatiskt självständiga studenter då de själva inhämtar kunskap samt utvärderar 

och diskuterar olika frågeställningar och slutsatser. Utbildningen har en stark koppling till aktuella 

forskningsfrågor genom seminarieverksamhet och koppling till lärarnas forskningsprojekt. Det finns en 

genomtänkt progression och examinationerna tyder på att måluppfyllelsen säkras på en mycket hög 

nivå. Vid lärosätesintervjun poängterades vikten av den stora andelen lärartid under utbildningen, 

med lärare från både kliniska och prekliniska institutioner. Det framkom även tydligt under intervjun att 

programledningen är mycket mån om studenternas lärande och att enskilda kurser är under ständig 

utveckling. Studenterna uppmanas att kritiskt granska det metodval och den strategi som föreslagits 

av handledaren. Vid lärosätesintervjun framkom att programledningen själv identifierat svagheter 

avseende kunskap om tillgängliga metoder och påbörjat ett förbättringsarbete.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. I 

hälften av uppsatserna i urvalet visar studenterna mycket god förmåga att samla in och värdera data 

samt föra källkritiska diskussioner. De som når hög men inte mycket hög måluppfyllelse är svagare i 
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någon aspekt av detta. Något enstaka arbete visar bristande måluppfyllelse på grund av knapphändig 

källkritik och utvärdering av resultat. Lärosätets självvärdering samt intervjuerna beskrev hur 

utbildningen tränar studenterna i självständighet genom att kunskapssökande och kritisk granskning i 

inlärningen till stor del baseras på casemetodik. Ett stort antal övningar och examinationsformer 

under utbildningen består i att läsa och diskutera fall och vetenskapliga artiklar, både individuellt och i 

grupp. En kurs i sjukdomslära samläses med läkarprogrammet, vilket ger ytterligare bredd till 

utbildningen.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Avseende 

första delen av målet visar hälften av uppsatserna i urvalet på mycket hög måluppfyllelse med tydliga, 

klara och välformulerade beskrivningar av frågeställningar och lösningar. I några fall var 

beskrivningarna både komplexa och omfattande. Några nådde hög men inte mycket hög 

måluppfyllelse eftersom frågeställningen var mindre detaljerad och mindre väl motiverad, eller så var 

självständigheten svår att avgöra. Ingen uppsats brister i detta avseende. Flertalet av uppsatserna 

visar på förmåga att lösa problem. Något enstaka arbete bedömdes dock som bristande trots att 

studenten visserligen genomfört den givna uppgiften och presenterar sina resultat på ett klart och 

pedagogiskt sätt. Men eftersom resultaten beskrevs som om de vore säkerställda, trots att underlaget 

för studien varit för litet för ett sådant resonemang bedömdes uppsatsen brista.  

 

Självvärderingen och intervjuerna bekräftade vad som framkom av de självständiga arbetena. 

Studenterna tränas genomgående aktivt i självständighet bland annat som del av casemetodiken, och 

tidsramarna är tydliga och att hålla dem ingår i kravet för högre betyg. Studenternas självständighet 

under casediskussioner och redovisningar dokumenteras av den närvarande läraren. Inaktiva 

studenter kontaktas av läraren och får ibland göra extrauppgifter. Det framkom även under intervjun 

att alla anställda lärare måste gå en handledarkurs om tio högskolepoäng. Muntliga presentationer 

under utbildningen bedöms av minst två examinatorer, där studenter opponerar på varandra vilket ger 

ytterligare träning i att bedöma andras arbete kritiskt. Annan god träning i uppfyllelse av detta mål är 

själva examensarbetet. Studenterna väljer ämne för examensarbetet självständigt. Detta examineras 

efter avslutat arbete med en muntlig och skriftlig presentation, då studentens kritiska tänkande tränas.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena visar på mycket hög eller hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt redogöra för 

egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. De arbeten som 

visar på hög men inte mycket hög måluppfyllelse är något sämre språkmässigt, generellt eller i någon 

del av uppsatsen. Utöver det självständiga arbetet visade självvärdering och intervjuer på flera 

övningar i skriftlig presentation. Innovativa inslag med casearbete i par på cellbiologikursen och ihop 

med läkarstudenter på termin fem, samt arbetsplatsbesök beskrivs, där studenterna tränas i 
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kommunikation med olika grupper. Självvärdering och intervjuer visade på föredömligt många 

moment med muntlig presentation, och att studenterna får en mycket god träning med återkoppling i 

detta. Vidare framkom under intervjuerna att den muntliga förmågan examineras med relativt hårda 

krav, med hjälp av en bedömningsmall. Studenter som är inaktiva under grupparbeten uppmanas att 

öka sitt deltagande i diskussionerna. Casemetodiken ger en automatisk träning i muntlig presentation. 

En något svag punkt framkom under intervjuerna gällande redovisning av examensarbetena i form av 

poster. Tidigare år har redovisningen skett på engelska inför publik och lärosätet uppger att de har 

som ambition att återgå till denna redovisningsform. Som ett led i träningen av muntlig presentation 

för en vidare publik får studenterna i uppgift att presentera examensarbetet för en familjemedlem eller 

vän, samt även vid ett arbetsplatsbesök. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse. När det gäller förmåga att 

göra vetenskapliga bedömningar visar de flesta arbeten på mycket hög måluppfyllelse och övriga 

visar på hög måluppfyllelse. Ingen uppsats brister i detta hänseende. Studenterna visar god förmåga 

att sammanställa data samt att föra relevanta källkritiska diskussioner. De som når hög men inte 

mycket hög måluppfyllelse är svagare i någon del av detta. 

 

De flesta arbetena i urvalet visar, med något enstaka undantag, på förmåga att göra bedömningar 

med hänsyn till samhälleliga aspekter. Urvalet visar också att studenterna, med något enstaka 

undantag, har förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter. I de flesta 

självständiga arbeten omnämns relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Detta sker dock kortfattat 

och utan djupare analys. Enstaka uppsatser som saknar kommentarer rörande samhälleliga eller 

etiska aspekter har bedömts som bristande om sådana kommentarer varit relevanta för det aktuella 

projektet, såsom gällande djurförsök och användande av patientrelaterat material. I annat fall har 

arbetena ansetts som inte bedömbara avseende samhälleliga och/eller etiska aspekter. I 

självvärderingen och intervjuerna framkom att studenterna tränas i samhällsaspekter och etik under 

hela utbildningen. En kurs i sjukdomslära visar på anknytning till samhällsperspektiv, vilket 

bedömargruppen anser positivt. Vid intervjuerna framkom att lärosätet var medvetet som att 

samhälleliga kopplingar behöver utvecklas, speciellt i relation till arbetsliv och industri. Intervjuerna 

bekräftar dock att andra samhälleliga aspekter täckts väl. Ett moment som heter ”Ethics research” 

som ges av lärare med lokala och nationella etikuppdrag tyder på att studenterna tränas i etiska 

aspekter. Vid intervjuerna framkom vidare att etiska aspekter har belysts i projektplanen för 

examensarbetena, men inte alltid i det färdiga arbetet och således inte varit synliga för 

bedömargruppen. Från och med vårterminen 2013 har detta återinförts som en del av den slutgiltiga 

rapporten.  Måluppfyllelsen bedöms vara hög, trots enstaka brister rörande samhälleliga och etiska 

aspekter. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 
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Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Huvudområde/examen 

Biomedicin - magister 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2558 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena visar, med några enstaka undantag, på mycket hög måluppfyllelse för samtliga delar av 

målet. Arbetena visar att studenterna har en bred överblick över ämnet och fördjupade kunskaper 

inom specialområden och aktuella forskningsfrågor. Studenterna sätter sina egna undersökningar i 

relation till tidigare resultat på ett förtjänstfullt sätt. Två arbeten nådde inte mycket hög måluppfyllelse 

på något enstaka delmål på grund av att någon aspekt bedömdes som mindre fullständig. 

Självvärderingen och intervjuerna bekräftar att studenterna får fördjupade kunskaper inom biomedicin 

i bred bemärkelse, med en röd tråd – från molekyl till människa – som genomsyrar hela utbildningen. 

Bredd i ämnet garanteras av kursen i avancerad biomedicin, 30 högskolepoäng, som utgör den första 

terminen på utbildningen. Resten av utbildningen utgörs av examensarbetet. Den höga kvaliteten, 

bredden och den tydliga forskningsanknytningen inom lärarlaget, tillsammans med de olika 

undervisningsformer som används (föreläsningar, seminarier, casemetodik) visar att programmet ger 

genomtänkt bredd och fördjupning. 

 

Casemetodiken som förekommer under hela utbildningen ger självständiga studenter, som själva 

inhämtar kunskap samt utvärderar och diskuterar olika frågeställningar och slutsatser. Därutöver 

framkommer att ingen reguljär kurslitteratur anges för masterprogrammet, utan studenterna förväntas 

inhämta kunskap, kritiskt granska, tolka och dra slutsatser från vetenskapliga originalartiklar. 

Utbildningen har en stark koppling till aktuella forskningsfrågor genom seminarieverksamhet och 

koppling till lärarnas forskningsprojekt. Det finns en genomtänkt progression och examinationerna 

tyder på att måluppfyllelsen säkras på en mycket hög nivå. Vid intervjun poängterades vikten av den 

stora andelen lärartid under utbildningen, med lärare från såväl kliniska som prekliniska institutioner. 

Det framkom även tydligt under intervjun att programledningen är mycket mån om studenternas 

lärande, med kurser under ständig utveckling. Detta återspeglas också i en tydlig strävan att utbilda 

framtida kollegor. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad 

kunskap om metoder inom huvudområdet. Ingen uppsats brister i detta hänseende utan alla 

uppsatser i urvalet har fått omdömet mycket hög måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna har 

god förmåga att detaljerat och välskrivet återge material, metoder och resultat. Uppsatserna visar på 

en klar förståelse för den bredd av metoder som använts, med bra figurtexter och mycket bra 

diskussioner. En svaghet är att självvärderingen saknar beskrivningar av specifikt metodinriktade 
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kursmoment, utöver själva examensarbetet. Inte heller vid intervjuerna framkom någon information 

om detta. Exempelvis saknas vissa praktiska steg som det normalt behövs en kurs för, såsom 

djurexperimentell metodik. Trots dessa oklarheter visar urvalet av självständiga arbeten att 

studenterna har god förmåga att beskriva, motivera och tillämpa adekvata metoder. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad 

information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse.  

Hälften av arbetena visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse, medan resterande, med 

något enstaka undantag, visar på hög måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna i de flesta fall 

har god förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt tolka relevant information och 

material. Informationen i de olika delarna sammanvävs förtjänstfullt och logiskt för att leda till 

hypoteser, motiveringar av experiment och tolkningar av resultat. Arbetena visar vidare på mycket 

god förmåga att kritiskt analysera relevanta frågeställningar och teorier av redan publicerade data av 

relevans för det egna arbetet. De arbeten som fått omdömet hög måluppfyllelse visade på en mycket 

god förmåga att söka och samla material, men källkritiken var svårbedömd. Någon enstaka bristande 

uppsats var mer ytlig och hade otydlig ansats.  

 

Lärosätets självvärdering samt intervjuerna beskrev hur utbildningen tränar studenterna i 

självständighet både när det gäller kunskapssökande och kritisk granskning genom studentaktiva 

inlärningsformer såsom case, minisymposium, roll som anslagsutvärderare, opposition på andra 

studenters uppsatser och genom muntliga framträdanden. Vid ett moment i muntlig framställning har 

studenterna endast hjälp av whiteboard och pennor för att framföra sin presentation, vilket bedöms 

som en klart intressant pedagogisk träning. Av självvärderingen framkommer att programmet även 

har litteraturdiskussioner där en grupp studenter får nio originalartiklar runt en specifik frågeställning 

som redovisas och examineras vid lärarledda undervisningsmoment. Studenterna deltar även i 

minisymposier där sammanlagda kunskaper är ett måste för att kunna förstå ett antal sjukdomar, 

vilket troligen ytterligare bidrar till en god grund för att systematiskt kunna integrera kunskap och till 

förmågan att analysera komplexa företeelser.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. I 

samtliga delar av målet samt för hela målet visar urvalet på mycket hög måluppfyllelse för majoriteten 

av arbetena.  De självständiga arbetena visar exempel på mycket god förmåga att identifiera och 

formulera olika frågor, motivera deras relevans, och med adekvata metoder få fram svar på frågorna. 

Arbetena visar att det finns ett tydligt samband mellan frågeställning, resultat och slutsatser. De flesta 

arbetena med hög måluppfyllelse var också solida, men självständigheten ansågs svårbedömd. 

Intervjuerna bekräftade uppgifterna i självvärderingen om att utbildningen säkerställer studenternas 
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förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Programledningen arbetar med att ta fram 

riktlinjer för införandet av en tregradig betygsskala på examensarbetena, där förmåga att hålla 

tidsramarna ingår som en bedömningsgrund. Därutöver tränas studenterna att hålla tidsramarna 

kontinuerligt under utbildningen som en del av casemetodiken. 

 

Studenternas självständighet under case-diskussioner och redovisningar dokumenteras av den 

närvarande läraren. Inaktiva studenter kontaktas av läraren och får ibland göra extrauppgifter. Det 

framkom även under intervjun att alla anställda lärare måste gå en handledarkurs om tio 

högskolepoäng. Annan god träning för att uppfylla detta mål är själva examensarbetet. Studenterna 

väljer ämne för examensarbetet självständigt. Förutom den skriftliga rapporten som beskrivs ovan, 

examineras det självständiga arbetet muntligt antingen vid ett seminarium inför två examinatorer eller 

i form av en posterpresentation inför examinator. På dessa sätt examineras studentens kritiska 

tänkande, självständighet och kunskap på ett sätt som säkrar måluppfyllelsen.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och 

diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 

med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar i majoriteten av fallen på mycket hög 

måluppfyllelse avseende förmåga att i nationella och internationella sammanhang skriftligt redogöra 

för egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. De arbeten som 

visar på hög måluppfyllelse är svagare när det gäller skriftlig förmåga eller så är deras fokus något för 

smalt. Utbildningen har föredömligt många tillfällen för både muntlig som skriftlig presentation, med 

återkoppling från lärare och andra studenter. Ett bra moment som exemplifieras i självvärderingen är 

muntlig presentation utan elektroniska hjälpmedel på ett så kallat minisymposium. Likaså förekommer 

flera övningar i skriftlig presentation, där de utvalda examensarbetena är utmärkta exempel. Vidare 

framkom under intervjuerna att den muntliga förmågan examineras med relativt hårda krav, med hjälp 

av en bedömningsmall. Studenter som är inaktiva under grupparbeten uppmanas att öka sitt 

deltagande i diskussionerna. Casemetodiken ger en god träning i muntligt presentation. Det framkom 

av självvärderingen samt av intervjuerna att undervisningen till större delen bedrivs på engelska, 

vilket gör det troligt att studenterna tränas i att internationella sammanhang redogöra för sina resultat. 

Det självständiga arbetet examineras muntligt antingen vid ett seminarium inför två examinatorer eller 

i form av en posterpresentation inför examinator. I båda fallen finns dessutom ytterligare publik 

bestående av andra studenter, forskare, examinatorer och lekmän (släktingar och vänner). Dessutom 

görs muntliga presentationer även vid arbetsplatsbesök. På dessa sätt examineras studentens 

förmåga att kommunicera med olika grupper på ett sätt som säkrar måluppfyllelsen. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. De 

självständiga arbetena visar, i en klar majoritet av fallen, på mycket hög måluppfyllelse avseende 
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förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. I arbetena förs relevanta 

resonemang och studenterna förmår göra bedömningar av olika vetenskapliga aspekter, inklusive 

bedömning av statistik och beräkningar. Resterande arbeten med hög måluppfyllelse är mindre 

insiktsfulla i någon del, såsom i beskrivningen av experimentella svagheter.  

 

Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter är måluppfyllelsen 

något mera varierad. Några självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse då de på ett 

utmärkt sätt utvecklar möjlig medicinsk nytta och andra samhällsaspekter. Övriga arbeten visar på 

hög måluppfyllelse då de tar upp medicinsk nytta knapphändigt men bedöms uppfylla ett minimikrav. 

Några enstaka visar på bristande måluppfyllelse om samhällsrelevans knappt eller inte alls tas upp 

trots att det hade varit relevant.  

 

Avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visar ingen uppsats i urvalet på mycket hög 

måluppfyllelse. Några arbeten uppnår hög måluppfyllelse då de tar upp ett minimum av nödvändiga 

etiska aspekter, såsom tillstånd för djur- och patientstudier. Övriga tar inte upp etiska aspekter alls 

och enstaka arbeten brister eftersom det hade varit relevant att diskutera sådana aspekter. Av 

självvärderingen och intervjuerna framgår att samhälleliga och etiska aspekter kopplas till case-

uppgifter som diskuteras och examineras under termin ett.  Dessutom finns det under 

examensarbetet undervisningsmoment som tydliggör de forskningsetiska regelverk som berör fusk 

och plagiat, referenshantering samt korrekt presentation av resultat. Samhällsaspekter tas upp vid 

flera tillfällen i samband med undervisning i exempelvis epidemiologi och infektion.  Den 

sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse, trots viss svaghet avseende etiska aspekter.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över 

området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer, även med begränsad information 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Umeå universitet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2562 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar att samtliga studenter uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Uppsatserna visar generellt på bred överblick över området och väsentligt fördjupade 

kunskaper inom specialområden och aktuella forskningsfrågor, och studenterna ställer sina egna 

undersökningar i relation till tidigare resultat på ett förtjänstfullt sätt. Lärosätets självvärdering och 

intervjuer bekräftade att studenterna får fördjupade kunskaper inom biomedicin i bred bemärkelse - 

med en röd tråd från molekyl till människa - som genomsyrar hela utbildningen. Den höga kvaliteten, 

bredden och den tydliga forskningsanknytningen inom lärarlaget, tillsammans med de olika 

undervisningsformer som används (föreläsningar, seminarier och casemetodik) visar att utbildningen 

ger genomtänkt bredd och fördjupning. 

  

Casemetodiken som följer hela utbildningen ger automatiskt självständiga studenter då studenterna 

själva samlar in kunskap samt utvärderar och diskuterar olika frågeställningar och slutsatser. 

Därutöver framkom att ingen reguljär kurslitteratur finns för masterprogrammet, utan studenterna 

förväntas inhämta kunskap, kritiskt granska, tolka och dra slutsatser från vetenskapliga 

originalartiklar. Utbildningen har en stark koppling till aktuella forskningsfrågor genom 

seminarieverksamhet och koppling till lärarnas forskningsprojekt. Det finns en genomtänkt 

progression och examinationerna tyder på att måluppfyllelsen säkras på en mycket hög nivå. Vid 

intervjuerna poängterades vikten av den stora andelen lärartid under utbildningen, med lärare från 

såväl kliniska som prekliniska institutioner. Det framkom även tydligt under intervjuerna att 

programledningen är mycket mån om studenternas lärande, med kurser under ständig utveckling. 

Detta återspeglas också i en tydlig strävan att utbilda framtida kollegor.  Den samlade bedömningen 

en stark och således mycket hög måluppfyllelse. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad 

kunskap om metoder inom huvudområdet. I flera av arbetena finns en adekvat och detaljerad 

metoddel, som kombineras med en god beskrivning av tillämpning. Studenterna för också mycket bra 

resonemang kring tänkbara mekanismer och hur de leder till specifika vetenskapliga experiment. 

Utbildningen har ett förtjänstfullt förkunskapskrav på praktiska färdigheter och kunskap om relevanta 

metoder. I självvärderingen saknades beskrivning av träning av vissa praktiska steg som kunde 

förväntas, såsom djurexperimentell metodik. Dock kan detta ligga som förkunskapskrav på 

utbildningen och därför inte vara synligt i självvärderingen för denna utbildning. Intervjuerna 
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bekräftade intrycket från självvärderingen. Det starka utfallet i de självständiga arbetena visar, trots 

otydlighet i självvärdering, att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar att samtliga studenter når mycket hög måluppfyllelse. 

Den mycket höga måluppfyllelsen avser såväl hela målet som dess delmål. Ett enstaka arbete visar 

på hög, men inte mycket hög, måluppfyllelse avseende förmåga att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Detta enstaka arbete ger en något rörig 

beskrivning av statistiska metoder som använts. I övrigt ger uppsatserna goda exempel på adekvat 

insamlat och källkritiskt värderat material. Studenterna ger utmärkta och insiktsfulla tolkningar av 

relevant information. Materialet i uppsatserna, såsom figurer och texter, är väl analyserade, och visar 

på en klar förmåga att integrera och kritisk tolka information. Lärosätets självvärdering samt 

intervjuerna beskrev hur utbildningen uppmanar till självständighet i kunskapssökande och kritisk 

granskning genom att inlärningen till stor del sker genom studentaktiva inlärningsformer såsom case, 

minisymposium, roll som anslagsutvärderare, opposition på andra studenters uppsatser eller muntliga 

framträdanden. Vid ett moment av muntlig framställning har studenterna endast hjälp av white board 

och pennor för att framföra sin presentation, vilket bedöms som en klart intressant pedagogisk 

träning. 

 

Av självvärderingen framkommer att programmet även har litteraturdiskussioner där en grupp 

studenter får nio originalartiklar runt en specifik frågeställning. Dessa redovisas vid lärarledd 

undervisning som en examinationsform. Studenterna deltar även i minisymposier där sammanlagda 

kunskaper är ett måste för att kunna förstå ett antal sjukdomar, vilket troligen ytterligare bidrar till en 

god grund för att systematiskt kunna integrera kunskap och analysera komplexa företeelser. 

Casemetodiken och kurslitteratur i form av vetenskapliga originalartiklar bedöms bidra starkt till att 

studenterna tar eget ansvar för sina studier, själva inhämtar kunskap och utvärderar och diskuterar 

olika frågeställningar och slutsatser.  

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar att samtliga studenter uppnår mycket hög 

måluppfyllelse.  Arbetena demonstrerar klart syfte i introduktionen, följt av logisk och klar identifiering 

och formulering av olika problem och svar. Andra arbeten visar på en klar medvetenhet om 

studiernas begräsningar, som på ett korrekt sätt tas upp i diskussionen. Vidare visas utmärkt förmåga 

att genomföra komplexa uppgifter och försök med adekvata metoder. Arbetena visar också på 

förståelse och samband mellan frågeställning och diskussion och god förmåga att dra klara 

slutsatser. I arbetena presenteras egna logiska argument och slutsatser.  Intervjuerna bekräftade vad 
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som beskrivs i självvärderingen: att utbildningen säkerställer studenternas förmåga att genomföra 

uppgifter självständigt och inom givna tidsramar. 

 

Programledningen arbetar med att ta fram riktlinjer för införandet av en tregradig betygsskala på 

examensarbetena, där förmåga att hålla uppsatta tidsramar ingår som en bedömningsgrund. 

Därutöver tränas studenterna under hela utbildningen i att hålla uppsatta tidsramar som en del av 

casemetodiken samt vid hemtentamina och genom examensarbetet. Studenternas självständighet 

under casediskussioner och redovisningar dokumenteras av den närvarande läraren. Inaktiva 

studenter kontaktas av läraren och får ibland göra extrauppgifter. Det framkom även under intervjun 

att alla anställda lärare måste gå en handledarkurs om tio högskolepoäng. Studenterna väljer ämne 

för examensarbetet självständigt. Förutom den skriftliga rapporten som beskrivs ovan, examineras 

arbetet muntligt antingen som vid ett seminarium inför två examinatorer eller som en 

posterpresentation inför examinator. Därigenom examineras studentens kritiska tänkande, 

självständighet och kunskap på ett sätt som säkrar måluppfyllelsen.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att i 

nationella och internationella sammanhang skriftligt redogöra för egna slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa. Arbetena är mycket lättförståeliga, välskrivna och 

väldisponerade. De innehåller få språkfel och är ofta skrivna på en nivå av manuskript färdiga för 

publicering. Det arbete som endast når hög måluppfyllelse har en något oklar beskrivning av 

statistiska beräkningsgrunder, men visar för övrigt en tydlig struktur och layout genom hela rapporten 

med en begriplig och väldisponerad text. Självvärdering och intervjuer visade att utbildningen har 

föredömligt många tillfällen för både muntlig som skriftlig framställning, med återkoppling från lärare 

och andra studenter. Ett bra moment som exemplifieras i självvärderingen är muntlig presentation 

utan elektroniska hjälpmedel på ett så kallat minisymposium. Likaså förekommer flera övningar i 

skriftlig förmåga, och där examensarbetena är utmärkta exempel.  

 

Vidare framkom under intervjuerna att den muntliga förmågan examineras med relativt hårda krav, 

med hjälp av en bedömningsmall. Studenter som är inaktiva under grupparbeten uppmanas att öka 

sitt deltagande i diskussionerna. Casemetodiken ger god träning i muntligt presentation. 

Undervisningen bedrivs till större delen på engelska, vilket gör troligt att studenterna tränas i att i 

internationella sammanhang redogöra för sina resultat. Det självständiga arbetet examineras muntligt 

antingen som ett seminarium inför två examinatorer eller som en posterpresentation inför examinator. 

I båda fallen finns dessutom ytterligare publik bestående av andra studenter, medlemmar av någon 

forskargrupp, examinatorer och lekmän (släktingar och vänner). Dessutom görs muntliga 

presentationer även vid arbetsplatsbesök. På dessa sätt examineras studentens förmåga att 

kommunicera med olika grupper på ett sätt som säkrar måluppfyllelsen.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
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bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: De självständiga arbetena visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. Hälften av 

arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse på hela målet och de resterande visar på hög 

måluppfyllelse. Ingen uppsats brister varken på hela målet eller på någon del av målet. Avseende 

förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter visar samtliga uppsatser på 

mycket hög måluppfyllelse. Detta visas av klara relevanta resonemang och bedömningar av olika 

vetenskapliga aspekter. Faktauppgifter är kopplade till referenser och stöds av evidens.  

 

Hälften av arbetena i visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar 

utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete. Inget arbete brister i detta avseende. Såväl samhälleliga som etiska aspekter 

finns med i arbetena där de anses behövas i en vetenskaplig publikation. Dessutom finns i många fall 

en vidare diskussion av samhälleliga och etiska aspekter, ofta särskilt i den populärvetenskapliga 

sammanfattning som ingår i denna utbildning. Av självvärdering och intervjuer framgår att 

samhälleliga och etiska aspekter kopplas till case-uppgifter som diskuteras och examineras under 

termin ett.  Dessutom finns det under examensarbetet undervisningsmoment som tydliggör de 

forskningsetiska regelverk som berör fusk och plagiat, referenshantering samt korrekt presentation av 

resultat. Samhällsaspekter tas upp på flera ställen i samband med undervisning i exempelvis 

epidemiologi och infektion. De självständiga arbetena visar tydligt på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska 

aspekter, vilket är mycket bra jämfört med de flesta andra utbildningar i utvärderingen.  

 

Den sammantagna bedömningen för detta mål är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att drygt hälften av studenterna uppnår mycket 

hög måluppfyllelse. Övriga studenter uppnår hög måluppfyllelse och ingen av uppsatserna visar på 

bristande måluppfyllelse. De studenter som når mycket hög måluppfyllelse visar på utmärkt 

vetenskaplighet och god förståelse för huvudområdets vetenskapliga grund, klar fördjupad kunskap 

inom huvudområdet och goda specialkunskaper kring uppsatsens ämne. Dessa uppsatser 

karaktäriseras vidare av god kunskap om relevanta metoder och god orientering om aktuella 

forskningsfrågor. För de uppsatser som når hög, men inte mycket hög måluppfyllelse, framkommer 

inte fullt lika tydligt kunskap om allmän eller speciell bakgrund eller kunskap om allmänna 

forskningsfrågor. Flera av uppsatserna är dock på gränsen till mycket hög måluppfyllelse.   

 

Av självvärderingen och intervjuerna framgick att det i undervisningen sker en progressiv ökning av 

nivån från kunskap om molekyler och celler till kunskap om cellulära samspel i vävnader och organ 

och hur dessa bryts vid klinisk sjukdom. Studenterna får god bredd inom de klassiska biomedicinska 

områdena och fördjupning i vissa ämnen såsom läkemedelskemi, försöksdjurskunskap, sjukdomslära 

och neurobiologi. Både de självständiga arbetena och självvärderingen bekräftar att studenterna 

bibringas den nödvändiga förståelsen om cellulära nätverk med både bredd och djup. Strukturbiologi 

har däremot en undanskymd roll i undervisningen. Vid intervjuerna framkom planer på att förlägga en 

kurs i medicinsk biokemi först till termin fem, vilket framstår som mindre genomtänkt, då det inte 

framkommer hur en sen kurs i ett så grundläggande ämne skulle bidra till fördjupning. Kurs i 

djurförsökskunskap ger Felasa-behörighet, vilket är unikt i biomedicinprogrammen och ger kompetens 

och rätt att göra djurförsök med nuvarande regelsystem. Behörigheten ger dessa studenter en fördel i 

sin framtida yrkesutövning. Litteraturgenomgångar och gruppövningar med kompetenta lärare ger 

god orientering i aktuella forskningsfrågor.   

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, med enstaka undantag, på mycket hög 

måluppfyllelse. Över hälften av studenterna visar mycket god förmåga att söka, samla, källkritiskt 

värdera och kritiskt tolka relevant information och material även om några enstaka också brister i 

detta hänseende. Mer än hälften av studenterna visar dessutom mycket god förmåga att kritiskt och 

analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter eller annat material. 

Även i detta avseende finns det dock arbeten som brister. Majoriteten av studenterna gör goda 

utvärderingar av egna resultat. De har fullödiga referenser och visar mycket god förmåga att kritiskt 



 
 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 71(135) 

Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

behandla och analysera teorier och frågeställningar av relevans för den egna studien. De arbeten 

som får ett lägre omdöme är lite mindre tydliga i någon av dessa aspekter eller i enstaka fall bristande 

i klarhet eller studiedesign. Av självvärdering och intervjuer framgick att kritiskt tänkande tränas 

genom analys av publicerade arbeten om vetenskapligt tveksamma metoder till exempel inom 

homeopatin.  Särskild träning ges i biostatistiska metoder. En ambitiös insats från kursamanuenserna 

tillförsäkrar ett gott laborativt handlag. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse.  

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, med enstaka undantag, på hög eller mycket hög 

måluppfyllelse. Majoriteten av arbetena visar på god förmåga att identifiera och formulera 

frågeställningar samt motivera deras relevans. Arbetena visar också på god förmåga att lösa 

problem. Det finns ofta en tydlig logisk struktur mellan frågeställning, data, som ibland är begränsade, 

och diskussion av resultat. De uppsatser som fått ett lägre omdöme var svagare i någon aspekt av 

detta, eller i enstaka fall bristande på grund av att frågeställningen inte formulerades och/eller 

problem inte löstes. Av självvärdering och intervjuer framkom att studenterna under flera kurser 

exponeras för komplexa frågeställningar, som ska lösas genom laborativa insatser. Vidare framkom 

att kontroll sker av att tidsramarna hålls, och att om detta fallerar utan giltig orsak ska uppgiften göras 

om. De självständiga arbetena uppfyller väl de krav på självständighet som kan begäras på 

kandidatnivån. En svaghet är dock att studenterna inte får bygga upp experiment på egen hand från 

en av läraren given frågeställning, vilket framkom vid intervjuerna. Ytterligare en svaghet är att mycket 

av laborationsarbetet sker i grupp och att laborationsrapporterna inte skrivs individuellt. Trots dessa 

svagheter är den sammantagna bedömningen att studenterna når hög måluppfyllelse. 

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse trots enstaka undantag. 

Knappt hälften av studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse med god förmåga att strukturera 

texterna på ett logiskt sätt och formulera sig klart. Dock fanns bland övriga arbeten några som var 

bristande på grund av antingen oklart språk eller oklar struktur och logik i framställningen. 

Självvärderingen och intervjuer visar på god träning i muntlig och skriftlig förmåga inför kurskamrater 

men inte utanför kurssammanhanget. En svaghet i utbildningen är att muntliga presentationer bygger 

på läroboksavsnitt istället för på valda vetenskaplig uppsatser. En annan svaghet är att presentationer 

av detta slag enbart sker inför kurskamrater. Detta gör att studenterna inte får träning i att muntligt 

kommunicera med andra grupper. Ett utmärkt inslag i utbildningen är dock att skriva en djuretisk 

ansökan, vilket också innebär träning i att skriva begripligt för lekmannaledamöter.  

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
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bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Avseende vetenskapliga aspekter uppnår drygt hälften av studenterna mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena i urvalet visar på god förmåga att inom de biomedicinska huvudområdena göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, för vilket den goda vetenskapliga 

miljön med kompetenta lärare är en tillgång.  

 

Även avseende samhälleliga aspekter visar majoriteten av studenterna god eller mycket god 

förmåga. Samhälleliga aspekter berörs mer kortfattat i de flesta fall, men resonemangen bedöms som 

tillräckliga. Av självvärdering och intervjuer framgick att de samhälleliga aspekterna tränas under 

kurser i läkemedelskemi och sjukdomslära. Ett intressant inslag är seminarieövningar om 

vetenskapligt förhållningssätt, där homeopati och akupunktur valts som exempel.  

 

Ungefär hälften av de självständiga arbetena brister dock avseende förmåga att göra bedömningar 

utifrån relevanta etiska aspekter. Orsaken till detta är att etiska aspekter inte berörs trots att de hade 

varit relevanta att diskutera eller kort omnämna med hänsyn till etiska krav förenade med projektet. 

Av självvärdering och intervjuer framgick att etiska aspekter avseende försök på människa behandlas 

under flera kurser, men då gäller det allmänetiska frågor som embryoscreening eller preimplantatorisk 

genetisk diagnostik, däremot inte den praktiska handläggningen och regelsystemen vid etisk 

prövning. Den etiska undervisning avseende djur är fullgod, och studenterna får bland annat skriva en 

djuretisk ansökan, vilket är ett utmärkt inslag även om det inte sker individuellt. Dock förekommer 

ingen sammanhållen kurs eller examination i etik vid försök på människa.  

 

I flera av uppsatserna diskuteras inte om de djurförsök som gjorts kräver att handledaren har tillstånd. 

Likaså har förekomst av eventuell prövning av känsliga personuppgifter eller biobanksdata vid försök 

på människa negligerats, och i de fall där detta enligt uppgift har gjorts, ges ingen information om 

vilka etiska problem som finns i projekten. Det svaga utfallet i de självständiga arbetena beträffande 

förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter kan varken vägas upp av 

utfallet för de övriga delarna av målet eller av den ambitionsnivå som både självvärdering och 

lärosätesintervju ger uttryck för.  

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Den sammantagna bedömningen av de olika underlagen är bristande måluppfyllelse. 

Urvalet av självständiga arbeten visar i ungefär lika delar på bristande, hög och mycket hög 

måluppfyllelse. De bristande arbetena är svaga avseende nästan alla delar av målet och visar på 

bristande insikt i aktuellt kunskapsläge och biomedicinska grunder på magisternivå. I övriga arbeten 

visar studenterna bättre förtrogenhet med huvudområdets vetenskapliga grund, inbegripet 

grundläggande fakta och förhållanden inom området samt kunskap om relevanta teorier och begrepp. 

En del av arbetena visar på väsentligt fördjupade kunskaper inom den del av området som arbetet 

berör, och huvuddelen visar också på god kännedom om, samt förmåga att behandla och diskutera, 

tidigare forskning med relevans för frågeställningen.  

 

Av självvärderingen framgår att utbildningen bara innehåller två kurser på avancerad nivå, i dels 

neurovetenskap, dels läkemedelsutveckling. Detta snäva kursutbud bedöms inte ge den bredd som 

kan förväntas av en magisterutbildning i biomedicin. Det går inte att begära att ett ettårigt 

magisterprogram ska kunna täcka in hela det biomedicinska huvudområdet på avancerad nivå. Men 

något mer av de många delarna kan förväntas såsom exempelvis strukturbiologi, genetik, immunologi 

eller infektionsbiologi.  En inledande kurs i folksjukdomar är delvis på avancerad nivå, men också har 

stora inslag av repetition av mer grundläggande kunskap. Sammantaget innebär detta att några 

studenter lämnar utbildningen med kunskaper på kandidatnivå inom delar av det biomedicinska 

huvudområdet. Journalklubbar och grupparbeten ger dock fördjupade kunskaper inom neurobiologi 

och läkemedelsutveckling. Av självvärdering och intervjuer framkom att examensarbetet kommer 

under första halvan av andra terminen och att inga valbara alternativ ges till den efterföljande kursen 

”Läkemedelsutveckling”, vilket stärker bilden av att otillräcklig bredd ges inom huvudområdet. En 

positiv del av utbildningen är dock ett integrerat inslag om karriärförberedelse som infaller under 

kursen ”Nya mål för läkemedel”. Detta positiva inslag kan dock inte väga upp de svagheter i bredd i 

utbildningen som diskuterats ovan. Utbildningen ger spetskompetens i neurobiologi, och 

läkemedelsutveckling men inte tillräcklig bredd i huvudområdet biomedicin. 

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Bristande  

Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna i ungefär lika delar uppnår bristande, hög 

och mycket hög måluppfyllelse. De bristande arbetena visar på otillräcklig beskrivning och förståelse 

för tillämpade metoder, medan övriga visar god eller mycket god förmåga att beskriva, motivera och 

tillämpa för uppsatsen adekvata metoder. I självvärdering och vid intervjuer framhölls att 

måluppfyllelse säkras genom laborativ träning och analys vid både våtlaborationer och 
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datorsimuleringar. Metoderna ligger inom läkemedelsområdet och det neurofysiologiska området. 

Men biostatistik, genetik och biokemi, det vill säga metoder inom det biomedicinska huvudområdet, är 

otillräckligt företrädda. Detta ser bedömargruppen som en brist i utbildningen. Trots att flera studenter 

i sina självständiga arbeten har dokumenterat tillräcklig metodkunskap inom ramen för uppsatsens 

fokus, är den sammantagna bedömningen att utbildningen brister i bredd. 

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad 

information 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att flertalet studenter når hög måluppfyllelse 

avseende förmågan att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt tolka och utnyttja relevant 

information och material. Några studenter visar god förmåga i detta hänseende och några enstaka 

arbeten brister. Studenterna visar också, med enstaka undantag, förmåga att kritiskt och analytiskt 

behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter eller annat material. Några 

självständiga arbeten visar på mycket god sådan förmåga hos studenterna. Av självvärdering och 

intervjuer framkom att man under kurserna alternerar våtlaborationer med datorsimuleringar. 

Laborationerna sker initialt gruppvis med, under programmets gång, i allt mindre grupper, vilket i 

självvärderingen framhålls som exempel på progression.  En svaghet är dock att det inte tydligt 

framgår hur kunskaper och analytisk förmåga hos enskilda studenter examineras.  

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att nära hälften av arbetena brister i 

måluppfyllelse. Några av arbetena visar på god förmåga att identifiera och formulera en frågeställning 

samt motivera dess relevans. Men många av uppsatserna brister vad gäller förmåga att planera och 

med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Av självvärdering och intervjuer framgick 

att träning sker i vetenskapligt förhållningssätt. Många laborativa moment redovisas gruppvis, vilket 

försvårar bedömning av självständighet och individuell måluppfyllelse. I kursen ”Nya mål för 

läkemedel” skriver studenterna forskningsprogram gruppvis. Inför examensarbetet skriver studenterna 

dock individuellt och under lärarhandledning. Trots en ambition med progression av den individuella 

kompetensen under utbildningen, övertygar inte upplägget om att samtliga studenter uppnår 

förmågan att självständigt identifiera och formulera frågeställningar efter genomgången utbildning. 

Underkännande sker när studenterna inte klarar sina uppgifter inom föreskriven tid, men det 

framkommer inte hur ofta det sker. De självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse. 

Utbildningens upplägg avseende laborationer och journalklubbar övertygar inte heller om att 

utbildningen säkrar att alla studenter uppnår målet.  

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 
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Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och 

diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 

med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna når hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar på förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som 

uppfyller relevanta krav på formalia och struktur och de är logiskt uppbyggda. Enstaka uppsatser 

brister dock och ibland är om kopplingen mellan resultat och diskussion något otydlig. I självvärdering 

och intervjuer framkom hur utbildningen tränar studenternas förmåga att muntligt redogöra för 

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Detta sker genom en gemensam 

strimma för fakultetens samtliga magister- och masterutbildningar med träning i muntlig presentation 

och genom posterpresentationer. Studenterna tränas därigenom i muntlig presentation för andra 

studenter i olika vetenskapliga områden. Däremot sker ingen träning av presentation för en publik 

utanför akademin. Flera av studenterna med internationell bakgrund har bristfälliga kunskaper i 

engelska, vilket framkommer i självvärderingen och delvis kan skönjas i de självständiga arbetena. 

Viss förbättring har skett enligt intervjuerna genom insatser av lärarna.  Generellt hävdas i 

självvärderingen att hög måluppfyllelse uppnås, utan att redovisa hur detta utvärderas eller valideras. 

Detta ser bedömargruppen som problematiskt. Måluppfyllelsen bedöms vara hög trots vissa 

svagheter avseende förmågan att kommunicera med olika grupper. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Arbetena visar på jämnt fördelad förmåga, från bristande till mycket hög, att inom det biomedicinska 

huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Detta bekräftades 

också av självvärdering och intervjuer av vilka det framgick att studenterna gemensamt med flera 

utbildningar på avancerad nivå undervisas i vetenskapligt förhållningssätt. Avseende förmåga att göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter visar de självständiga arbetena på en 

större spridning i måluppfyllelse. Drygt hälften av studenterna uppnår detta mål medan övriga brister. 

Av självvärdering och intervjuer framgick att det i den gemensamma strimman ges en föreläsning om 

homeopati, vilken riktar uppmärksamheten mot kunskapens roll i samhället och människors 

benägenhet att sätta tilltro till icke evidensbaserad kunskap. Ett annat delområde som berörs i 

undervisningen är kost och hälsa. Detta har dock inte gett fullt utslag i uppsatserna som visar att nära 

hälften brister genom att samhälleliga aspekter förbigås eller behandlas summariskt. 

De självständiga arbetena visar också på tydliga brister avseende studenternas förmåga att inom de 

biomedicinska huvudområdena göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter samt 

visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Nästan alla uppsatser, 

brister i detta hänseende. Att de få resterande inte fått omdömet bristande beror på att denna aspekt 

inte varit relevant att bedöma. Ingen uppsats i urvalet har bedömts uppfylla målet. I den särskilda 

strimma gemensam för samtliga master- och magisterutbildningar inom fakulteten, som berörts ovan, 

diskuteras etiska problem inom biologisk och medicinsk forskning. Av självvärderingen framgår att 

fokus ligger på forskningsetik, plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning, vilket 
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exemplifieras med examensfrågor. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna visade dock på 

biomedicinskt relevant undervisning eller examination i etisk prövning, dess regelsystem och roll i 

klinisk forskning eller vid djurförsök. Detta återspeglas i uppsatserna som visar bristande 

medvetenhet om lagreglerade etiska bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbete. I 

uppsatserna görs försök på både djur och människa där etikprövning uppenbart är nödvändigt, utan 

att detta tas upp eller bara nämns utan djupare diskussion. I föreliggande bedömning har särskild vikt 

lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Måluppfyllelsen bedöms vara 

bristande, med anledning av de svagheter som berörts ovan framför allt avseende förmåga att göra 

etiska bedömningar samt att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete.  

Den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme  

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över 

området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Uppsala universitet 

Huvudområde/examen 

Biomedicin – master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2563 

 

Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar i flertalet fall på mycket hög måluppfyllelse. 

Arbetena visar både brett och fördjupat kunnande inom för uppsatsen relevanta delar av 

huvudområdet och fördjupad vetenskaplig insikt och når därmed mycket hög måluppfyllelse. Några 

arbeten visar också förtrogenhet, om än inte på lika hög nivå, med huvudområdets vetenskapliga 

grund, inbegripet kunskap om grundläggande fakta och förhållanden inom området samt kunskap om 

relevanta teorier och begrepp. En del bristande arbeten ligger dock utanför det biomedicinska fältet. 

Det gäller exempelvis arbeten inom psykologi eller kring administrativa frågor vid klinisk prövning. 

Enligt självvärderingen sker under första året undervisning i folksjukdomar och fördjupad undervisning 

i neurobiologi och läkemedelsutveckling. Strukturbiologi är däremot svagt representerat genom hela 

biomedicinutbildningen. Andra året erbjuds valbara kurser inom ramen för Uppsala biomedicinska 

forskarskola i form av projektarbeten i forskargrupper, där sista terminens projekt gäller 

examensarbetet. Det är svårt att utläsa om de projekt som valts tillförsäkrar den bredd och den 

fördjupning som krävs i en masterutbildning, och vid intervjuerna framkom inte hur man i avsaknad av 

valbara ämnesinriktade kurser tillförsäkrar detta, vilket bedömargruppen ser som en svaghet. 

 

Rekryteringen av studenter till utbildningen är internationell eller görs från olika kandidatutbildningar, 

varför den första kursen om folksjukdomar har repetitionsinslag i sjukdomslära och fysiologi på 

kandidatnivå. Den slutsats som uttrycks i självvärderingen om att man med god marginal ha uppfyllt 

examensmålen understryks av lärosätet med en redogörelse av antalet antagna till forskarutbildning. 

Det är dock, som nämns ovan, svårt att se om utbildningens kurser och projekt tillförsäkrar den bredd 

och den fördjupning som krävs av en masterutbildning i biomedicin. Vidare är det värt att 

uppmärksamma att några, visserligen få, självständiga arbeten ligger klart utanför huvudområdet. I 

något fall är arbetet, trots att det är välskrivet, inte är en vetenskaplig uppsats. Dessa omständigheter 

gör att den sammantagna bedömningen inte kan bli mycket hög måluppfyllelse trots flera 

självständiga arbeten med denna bedömning, utan istället hög på gränsen till bristande. 

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. Trots 

att över hälften av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse, finns det också flera arbeten som 

brister. Många studenter beskriver och motiverar försöksupplägg och metod på ett adekvat och 

detaljerat sätt. Men ungefär en tredjedel visar bristande måluppfyllelse inom huvudområdet 

biomedicin, genom för knapphändig förmåga att beskriva, motivera och tillämpa adekvata metoder, 
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eller genom att arbetet ligger utanför huvudområdet. I självvärderingen anges att måluppfyllelse 

uppnås genom laborativ träning och analys som gäller både våtlaborationer och datorsimuleringar. 

Laborationerna sker gruppvis, först examensarbetet utförs individuellt, vilket framgår av självvärdering 

och intervjuer. Metoderna ligger inom läkemedelsområdet och det neurofysiologiska området, medan 

biostatistik, genetik eller biokemi, det vill säga metoder inom det biomedicinska huvudområdet, är 

otillräckligt företrädda. Svagheterna i vissa av de självständiga arbetena och frånvaron av systematisk 

individuell träning i för biomedicin centrala laborativa metoder medför att det samlade omdömet är 

bristande måluppfyllelse. 

 

Den sammanvägda bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Majoriteten 

av arbetena i urvalet visar på förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt tolka relevant 

information och material. Men ett fåtal arbeten visar också på allvarliga brister i förmåga att kritiskt 

och analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter och annat 

material. Bland de resterande visar dock majoriteten på god förmåga i detta avseende och flera av 

arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse genom att innehålla en utmärkt och detaljerad metodik 

samt resultat och diskussioner med argument baserade på analys och evidens.  

 

Av självvärderingen och intervjuerna framgick att träning i att analysera komplexa fenomen sker 

genom journalklubbar med studentopponering och med hemtentamina. Ett utmärkt inslag är att 

formulera ett forskningsprojekt utifrån en publicerad uppsats. Den höga ambitionsnivån som framgår 

av självvärderingen och intervjuerna, med progression från gruppövningar till allt mer självständiga 

insatser och enskilt vid examensarbetet svarar mot det antal uppsatser som visar på hög 

måluppfyllelse. Det framgår dock inte av intervjuerna hur utbildningen med ett stort inslag av 

gruppövningar och frånvaro av individuell examination hanterar problemet att garantera att samtliga 

studenter uppnår målet.  Trots denna svaghet bedöms måluppfyllelsen vara hög på grund av den 

höga nivån på de självständiga arbetena. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Hälften av 

arbetena visar på mycket god förmåga att identifiera och formulera en frågeställning samt att motivera 

dess relevans. De resterande visar, med några enstaka undantag, på hög måluppfyllelse avseende 

denna del av målet. När det gäller förmågan att genomföra en uppgift genom att tillämpa ett adekvat 

teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som präglas av ett metodiskt och analytiskt 

sammanhang mellan frågeställning, resultat och slutsatser visar de flesta på hög måluppfyllelse. 
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Något enstaka arbete brister och något visar på mycket hög måluppfyllelse. Flera av studenterna 

visar utmärkt förmåga att identifiera, formulera och motivera frågeställningar samt att planera och 

genomföra och utvärdera komplexa studier inom given tidsram. Emellertid är det också flera arbeten 

som saknar motivering av frågeställning och utvärdering, eller innehåller för lite biomedicinskt relevant 

innehåll i projektet vilket gör att de är bristfälliga. 

 

Självvärdering och intervjuer visade en hög ambitionsnivå, men journalklubbar och 

laborationer/demonstrationer i gruppform kan innebära svårigheter att säkerställa måluppfyllelse för 

varje enskild student, ett problem som aktualiserades vid intervjuerna. I självvärderingen anges att 

studenterna uppnår hög måluppfyllelse, men ingen redogörelse ges för hur detta säkrats och 

validerats. Detta klargjordes heller inte vid intervjuerna. Kriteriet att många rekryteras till 

doktorandutbildning är i sig en kvalitetsgaranti. Däremot framkom inte någon genomtänkt linje för 

fastställande av godkännandekriterier och validering av resultat från gruppövningar, journalklubbar 

eller examination, vilket bedömargruppen ser som en svaghet. Utbildningen ställer tydliga krav på att 

tidsgränser hålls, underkännande sker om detta fallerar. Laborativa moment utgörs av våtlaborationer 

och datorsimuleringar eller datordemonstrationer.  De är dock tämligen få till antalet och har inte den 

bredd som förväntas av i en masterutbildning i biomedicin. Måluppfyllelsen bedöms vara hög trots 

vissa svagheter. 

 

Sammantaget är omdömet hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Urvalet visar på en spridning mellan mycket hög, hög och bristande skriftlig språkförmåga, med 

utmärkt klara och väldisponerade texter för de bästa. Det enda bristande arbetet innehåller en allt för 

knapphändig och otydlig beskrivning av projektet och dess bakgrund, men rena språksvårigheter 

framstår inte som huvudproblemet. Av självvärdering och intervjuer framkom att utbildningen tränar 

studenternas förmåga att muntligt redogöra för information, problem och lösningar i dialog med olika 

grupper. Studenterna får god träning i gruppresentationer, opposition och analys av kurskamraternas 

prestationer. Genom deltagande i den strimma som gäller flera masterutbildningar får studenterna 

också träning i att göra presentationer muntligt eller i posterform för studenter inom andra områden. 

Det är dock oklart hur återkoppling på detta sker. Avseende förmågan att kommunicera med olika 

grupper är det oklart i vilken mån externa aktörer engageras, till exempel i lokal bioteknik- eller 

läkemedelsindustri. All undervisning sker på engelska med betydande internationell rekrytering av 

studenterna, vilket skapar en internationell vetenskaplig atmosfär. Det framkommer varken från 

självvärderingen eller genom intervjuerna hur träning sker i presentation för en allmän publik, däremot 

sker träning i att skriva en populärvetenskaplig text. 

 

Den sammantagna bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 
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Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Arbetena visar dock på god förmåga att göra vetenskapliga bedömningar. Men i några fall brister 

arbetena eftersom den vetenskapliga delen ligger utanför biomedicin, eller för att egna resultat inte 

sätts in i ett större vetenskapligt sammanhang. Samhälleliga aspekter tas upp mycket väl och på ett 

sätt som är relevant i flera uppsatser. Men i nära hälften tas de inte upp alls eller mycket lite trots att 

projekten skulle kunna ha tydlig samhällsanknytning och nytta vilket gör att bedömningen i denna del 

av målet är bristande. 

 

Etiska aspekter tas också upp i flera uppsatser, antingen genom ett kort men tillräckligt angivande av 

etiskt tillstånd, eller en bredare och/eller djupare relevant diskussion. Men i en tredjedel av de 

självständiga arbetena tas etiska aspekter inte upp alls trots att det vore högst relevant för det projekt 

som utförts, till exempel genom krav på etiskt tillstånd för djurförsök eller klinisk studier.  De studenter 

som genomfört kandidatutbildning i biomedicin i Uppsala har Felasa-certifikat, vilket är ett unikt inslag 

i svensk biomedicinutbildning och ger kompetens och rätt att göra djurförsök med nuvarande 

regelsystem. Övriga studenter erbjuds en kortare kurs utan denna certifiering. I dessa kursmoment 

sker undervisning i försöksdjursetik. I en särskild strimma gemensam för samtliga masterutbildningar 

diskuteras etiska problem vid biologisk/medicinsk forskning. Av självvärderingen framgår att fokus 

ligger på forskningsetik, plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning, vilket 

exemplifieras med en examensfråga om biologiska vapen. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna 

visar dock på biomedicinskt relevant undervisning eller examination av etisk prövning, dess 

regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök. I föreliggande bedömning har särskild vikt 

lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Måluppfyllelsen bedöms vara 

bristande, mot bakgrund av de svagheter i bedömning av såväl samhälleliga och etiska aspekter som 

beskrivits ovan. 

 

Den sammanvägda bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet  

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet  

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Uppsala universitet 

Huvudområde/examen 

Forensisk vetenskap - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2565 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget att studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar att studenterna i många fall har mycket fördjupade och detaljerade 

kunskaper inom specialområden och deras relation till aktuella forskningsfrågor, och de sätter sina 

egna undersökningar i relation till tidigare resultat på ett förtjänstfullt sätt. Bredden i kunnande är svår 

att bedöma med arbetena som grund men hanteringen av övrig information indikerar att studenterna 

även i detta avseende når en hög till mycket hög måluppfyllelse. Med något enstaka undantag visar 

studenterna fördjupade kunskaper inom specialområdet för uppsatsen och nästan alla i urvalet visar 

god eller mycket god kännedom om, samt förmåga att, behandla och diskutera tidigare forskning med 

relevans för frågeställningen. Lärosätets självvärdering och intervjuerna bekräftar att studenterna får 

fördjupade kunskaper inom forensisk vetenskap i bred bemärkelse, inklusive koppling till 

samhällsinstitutioner och funktioner som är särskilt relevanta för just detta huvudområde. Lärarlagets 

breda forskningskompetens och beskrivningen av programmets upplägg med olika 

undervisningsformer (föreläsningar, seminarier, besök och i vissa fall examensarbeten som görs vid 

relevanta myndigheter) gör det troligt att utbildningen ger en genomtänkt bredd och fördjupning i 

huvudområdet. Utbildningen har också en stark koppling till aktuella forskningsfrågor med seminarier 

och ibland genom kopplingen till lärarnas forskningsprojekt. Det finns en genomtänkt progression och 

examinationerna tyder på att måluppfyllelsen säkras på en hög nivå. Något arbete visar på brister i 

uppfyllelse av målets delar då det saknar en systematisk analys av redan kända parametrar för att 

lösa den vetenskapliga frågan, och då frågan är ytligt och fragmentariskt beskriven.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse 

avseende fördjupad kunskap om metoder inom huvudområdet. Mer än hälften av arbetena visar på 

mycket hög måluppfyllelse och de resterande visar, med något enstaka undantag, på hög 

måluppfyllelse. I de självständiga arbetena beskrivs och diskuteras metoder på ett detaljerat och 

kvalificerat sätt, vilket visar på djup förståelse och kunskap om metoder för forensisk undersökning. 

Den starkt fokuserade och tekniska naturen av sådana metoder återspeglas i många av de 

självständiga arbetena, som är mycket detaljerade inom ett smalt område. Det som gör att 

måluppfyllelsen inte bedömdes som mycket hög i några fall är oftast lite mindre tydlig och 

välorganiserad beskrivning av använda metoder. I något fall leder projektets natur i form av en alltför 

begränsad metodologisk omfattning eller för simpel teknik till att mycket hög måluppfyllelse inte kan 

uppnås. Någon enstaka uppsats brister i detta mål på grund av bland annat oklar beskrivning av hur 

metoderna används och avsaknad av standardisering av metoderna före användning. 
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Självvärderingens beskrivning av utbildningens kurser och undervisningsmetoder såsom laborationer 

och läsande av vetenskapliga artiklar bekräftar bedömningen som grundas på de självständiga 

arbetena. Intervjuerna bekräftade huvudsakligen intrycket från självvärderingen, men antalet 

självständiga laborationer som tillämpar forensiska metoder uppfattades av bedömargruppen som för 

få. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. De 

flesta arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt och systematiskt 

integrera kunskap. Studenterna gör noggranna systematiska beskrivningar av arbetets definierade 

målområde och integrerar väl tidigare kunskap. De arbeten som visar på hög måluppfyllelse har 

mindre djup i diskussionen, färre referenser till litteraturen, eller ofullständig statistisk behandling. 

Ännu fler av arbetena i urvalet visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information. Typiskt för detta huvudområde är att studenten går nära inpå en avgränsad frågeställning 

och metodik, och på ett förtjänstfullt sätt beskriver relevanta problem och angriper dem i detalj. Något 

enstaka bristande arbete visar på dålig förmåga att kritiskt analysera de egna resultaten och bedöma 

dem i relation till vad som redan är känt om den specifika frågeställningen. Självvärderingen stöder 

mycket hög uppfyllelse av detta mål; det är en tyngdpunkt i utbildningen med utgångspunkt i 

brottsplatsundersökningar och bevisföring i rättsfall. Många relevanta exempel ges på hur 

studenterna ombeds angripa frågeställningar och fall ur historien. Intervjuerna stöder delvis 

självvärderingen, men det framkom också att träningen i självständighet och källkritisk granskning är 

svag.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Majoriteten av studenterna uppvisar god förmåga att identifiera och formulera en frågeställning samt 

motivera dess relevans. I de flesta arbetena beskrivs frågeställningar väl; även om självständigheten 

är svår att bedöma styrks den i flera fall av innovativt ämnesval samt det djup och den insikt 

studenterna visar i beskrivningen. I några arbeten kunde frågeställningen ha varit mer detaljerad och 

tydligare motiverad, eller så var självständigheten svår att avgöra. Arbetena visar i nästan samtliga 

fall på mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att genomföra en uppgift genom att tillämpa ett 

adekvat teoretiskt ramverk och en adekvat metod, på ett sätt som präglas av ett metodiskt och 

analytiskt sammanhang mellan frågeställning, resultat och slutsatser. Studierna är i allmänhet mycket 

väl genomförda och fokuserade, i något fall ett imponerande bidrag till kunskapsutvecklingen inom 

forensisk medicin, med förtjänstfullt perspektiv på praktisk användbarhet. Enstaka arbeten visade på 
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brister i val och optimering av metoder och avläsning av resultat, eller på bristande förståelse för 

studiens svaghet avseende vald målgrupp och statistik. Självvärdering och intervjuer ger gott stöd för 

hög eller mycket hög måluppfyllelse. Studenterna får till stor del själva finna information, designa och 

planera, genomföra och utvärdera laborationer i skriftliga rapporter. De har också en kurs i 

projektledning med stort fokus på tidsplaneringen. Både praktisk förmåga och laborationsrapporter 

examineras under kursen. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket hög, trots vissa svagheter. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse 

avseende studenternas förmåga att i nationella och internationella sammanhang skriftligt redogöra för 

egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Flera arbeten visar 

på mycket hög måluppfyllelse. Flera av arbetena är väldisponerade, välskrivna och lättlästa även för 

någon som inte är specialist i ämnet. De arbeten som bara visar på hög måluppfyllelse har antingen 

en lite sämre populärvetenskaplig framställning eller någon otydlighet i beskrivningen av själva 

projektet, till exempel under resultat och förklaring av figurer. Något enstaka bristande arbete saknar 

struktur och behandlar de olika frågeställningarna fragmentariskt. Från självvärdering och intervjuer 

framgår att en rad övningar inklusive det avslutande examensarbetet tränar både muntlig och skriftlig 

presentation. Studenterna tränas i att kommunicera populärvetenskapligt, på både svenska och 

engelska. I en kurs tar studenterna kontakt med bland annat kriminaltekniker, poliser, 

forskningsledare vid polisen, jurister, forskare inom rättspsykiatrin, rättsläkare och rättstandläkare. Ett 

annat positivt pedagogiskt exempel är rollspel av rättegång med åklagare, expertvittne och försvar. 

Studenterna tränas och examineras i muntlig redovisning, men en viss svaghet framkom avseende 

pedagogisk återkoppling på själva framförandet. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket hög, trots vissa 

svagheter. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar, med något enstaka undantag, på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. De flesta studenter lyckas väl 

med att beskriva vetenskapliga frågeställningar och att göra bedömningar inom ramen för forensisk 

vetenskap. Men i något enstaka arbete kunde dessa ha varit mer detaljerade och tydligare 

motiverade. Något bristande självständigt arbete beskriver relevanta vetenskapliga aspekter dock 

utan att diskutera dem i relation till de egna fynden. Självvärdering och intervjuer stöder bedömningen 

av de självständiga arbetena. 

 

De självständiga arbetena visar också på hög, och i några fall mycket hög, måluppfyllelse avseende 

förmågan att göra bedömningar och analysera resultat utifrån samhälleliga aspekter. Detta stöds 
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huvudsakligen av en tydlig samhällelig relevans av forensisk vetenskap i sig medan ett bredare 

perspektiv är svagare. Inget arbete brister i detta avseende. Självvärdering och intervjuer styrkte att 

huvudområdet har en stark samhällsanknytning och att förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 

samhälleliga aspekter tränas i flera moment. Man använder ofta aktuella rättsfall i undervisning och 

laborationer, och man har omfattande kontakter med aktörer utanför akademin, till exempel 

rättsodontologer, arkeologer, jurister, kriminalare, entomologer och dopningslabb. 

 

De flesta arbeten i urvalet visar på antingen bristande eller ej bedömbar måluppfyllelse avseende 

förmåga att göra bedömningar och analysera resultat utifrån etiska aspekter samt förmågan att visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. I samtliga fall beror detta på 

att etiska aspekter inte tas upp. Detta har bedömts som en brist i de relativt få fall det hade varit 

naturligt och nödvändigt med hänsyn till krav på tillstånd för den aktuella studien. Av självvärdering 

och intervjuer framgår att etiska problem vid biologisk och medicinsk forskning först tas upp i en 

särskild strimma gemensam för samtliga masterprogram. Fokus i kursen ligger på forskningsetik, 

plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning. Bioethics utifrån forskning, 

djurförsök, ”dual use” och biobanker/patientintegritet berörs också kort. Som en möjlig svaghet 

framkommer att det är möjligt att godkännas på strimman trots bristande närvaro, och att 

examinationskraven är låga rörande etiska aspekter. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna visar 

på biomedicinskt relevant undervisning eller examination under strimman i etisk prövning, dess 

regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök.  Det finns diskussioner om etik kring 

faktiska fall, databaser och biobank vid senare tillfällen under utbildningen, men detaljerna är oklara. 

Studenterna förväntas ta med etiska överväganden i examensarbetena i tillämpliga fall. En svaghet är 

att dessa etiska inslag i utbildningen inte examineras systematiskt, eller att kraven på godkänt är 

låga, eller närvaron låg.  

Den starka måluppfyllelsen avseende vetenskapliga och samhälleliga aspekter gör att den 

sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse, trots brister när det gäller etiska aspekter. Dock 

nära gränsen till bristande måluppfyllelse just på grund av svagheter när det gäller både undervisning 

och examination kring relevanta etiska aspekter samt presentationen av dem i några av de 

självständiga arbetena.  

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen  

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 
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grund för dessa i dialog med olika grupper 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Lärosäte 

Uppsala universitet 

Huvudområde/examen 

Infektionsbiologi - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2566 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att de flesta studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Arbetena visar med några få undantag på god eller mycket god kunskap och 

förståelse för bredden inom huvudområdet i förhållande till uppsatsämnet. Samtliga uppsatser visar 

på väsentligt fördjupade kunskaper samt god eller mycket god kännedom om och förmåga att 

behandla och diskutera tidigare forskning med relevans för frågeställningen. 

 

Lärosätets självvärdering och intervjuerna bekräftade att studenterna får fördjupade kunskaper inom 

infektionsbiologi i bred bemärkelse, det vill säga omfattande alla organismer som kan bli infekterade 

av mikrober (människor, djur, växter) men med tonvikt på människan. Den breda 

forskningskompetensen inom lärarlaget, och beskrivningen av programmets upplägg med olika 

undervisningsformer (föreläsningar, seminarier, först böcker och sedan en allt större andel 

vetenskapliga artiklar, studieresa) gör det troligt att programmet ger genomtänkt bredd och 

fördjupning. Utbildningen har en stark koppling till aktuella forskningsfrågor genom 

seminarieverksamhet och koppling till lärarnas forskningsprojekt. Det finns en genomtänkt 

progression och examinationerna tyder på att måluppfyllelsen säkras på en hög nivå. Enstaka 

arbeten visar på brister i måluppfyllelse på grund av att själva projektet inte möjliggjorde tillräckligt 

djup och/eller för att de är för ytligt skrivna. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse avseende 

fördjupad kunskap om metoder inom huvudområdet. I de självständiga arbetena beskrivs och 

diskuteras metoder på ett kvalificerat sätt. Arbetena visar på djup förståelse för och kunskap om 

infektionsbiologiska mekanismer. De visar också på kunskap om vilka relevanta metoder som kan 

användas för analys i varje specifikt fall. Orsaken till att måluppfyllelsen inte bedöms som mycket hög 

är en gradskillnad i detalj och förståelse. I några uppsatser är metoddelen något omoget genomförd 

och i något fall ger inte introduktionen tillräckligt stöd för senare metoddiskussion. En del uppsatser 

når mycket hög måluppfyllelse då metodvalet, på ett föredömligt sätt, motiveras utifrån uppsatta 

hypoteser. Enstaka uppsatser brister i detta mål på grund av bland annat otillräcklig eller oklar 

beskrivning av statistiska metoder. I självvärderingen visar lärosätet att programmets kurser och 

undervisningsmetoder säkerställer hög måluppfyllelse. Detta sker genom laborationer och läsning av 

vetenskapliga artiklar. En svaghet är dock att antalet laborationer är något fåtaliga. Intervjuerna 

bekräftade intrycket från självvärderingen.  
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Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar på god förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och studenterna gör kvalificerade 

jämförande beskrivningar av statistiska resultat. Avseende förmåga att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visar 

arbetena i urvalet på hög måluppfyllelse. Dock saknas ibland en uttömmande beskrivning och kritisk 

värdering av egna och andras resultat. Några enstaka arbeten brister. I något fall gör ämnets 

begränsade natur det omöjligt att hitta belägg för hög måluppfyllelse. I något annat har arbetet en lite 

ytlig läroboksmässig bakgrundsteckning. I självvärderingen beskrivs ett stort antal övningar där 

studenter tränas i måluppfyllelse genom att redovisa vetenskapliga artiklar och självständigt söka nya 

artiklar kring en given frågeställning. Studenterna får också skriva rapporter om infektionsmedicin och 

använda bioinformatik för att analysera HIV-virus. Förekomsten av kunskapsintegrerande 

tentamensfrågor är ytterligare exempel i självvärderingen på hur måluppfyllelse tränas och 

examineras. Intervjuer med lärare och studenter bekräftade intrycket från självvärderingen.  

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. I de 

flesta fall visar urvalet på hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt 

identifiera och formulera frågeställningar. Men i några fall kunde frågeställningen ha varit mer 

detaljerad och tydligare motiverad, och ibland var självständigheten svår att avgöra. I andra fall 

nåddes mycket hög måluppfyllelse med tydliga, klara och välformulerade frågeställningar. Några 

enstaka arbeten visade på bristande måluppfyllelse, antingen eftersom ingen frågeställning framkom 

alls, eller därför att frågeställningen var otydligt formulerad.   

 

Avseende förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter samt 

förmåga att utvärdera eget arbete och att bidra till kunskapsutvecklingen visar de flesta arbeten på 

mycket hög måluppfyllelse. Flera av arbetena är väl utförda och visar på stor komplexitet och 

omfattning. Några enstaka arbeten brister på grund av studiens begränsade natur, som gör det 

omöjligt för studenten att visa måluppfyllelse. Något annat brister i beskrivning av upplägget. I 

ytterligare något arbete får studenten svårt att motivera undersökningen då introduktionen inte ger 

tillräckligt underlag. 

 

Självvärdering och intervjuer gav gott stöd för hög eller mycket hög uppfyllelse av detta mål. God 

träning i självständighet med ökande progression sker genom att studenterna i början av utbildningen 

får färdiga frågor som ska besvaras, men senare under utbildningen självständigt ska formulera och 

avgränsa frågeställningar utifrån tidigare forskning. Andra förtjänstfulla övningar går ut på att kritiskt 
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granska till exempel statistiken i en artikel som redovisas. Studenterna övas också i att kritisera 

metodval och dess begränsningar på metodseminarier. En liten svaghet är att mycket av detta sker i 

grupp, vilket försvårar bedömningen av den individuella måluppfyllelsen. Ytterligare en liten svaghet 

är att studenterna inte tränas strikt i att hålla uppsatta tidsramar. Exempel på god träning i 

måluppfyllelse är dock själva examensarbetet. Studenterna väljer uppsatsämne för examensarbete 

självständigt och arbetet examineras dels genom en mitterminsrapport, dels efter avslutat arbete med 

hjälp av både muntlig och skriftlig presentation. I samband med detta tränas och examineras 

studentens kritiska tänkande. Vidare opponerar studenter på varandra vilket ger ytterligare träning i 

att bedöma andras arbete kritiskt.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Arbetena 

visar på varierande måluppfyllelse avseende förmåga att i nationella och internationella sammanhang 

skriftligt redogöra för egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 

dessa. Några arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse och flera av texterna är väldisponerade, 

välskrivna och lättlästa även för den som inte är specialist i ämnet. I flera andra fall visar arbetena på 

hög men inte mycket hög måluppfyllelse eftersom de är välskrivna, men har vissa svagheter 

avseende bakgrund och sammanhang.  Flera uppsatser brister avseende detta mål. Orsaken till detta 

är ibland att en viss del av texten brister, antingen metod- eller resultatbeskrivningen eller i vissa fall 

diskussionen, medan övrigt varit bra. De språkliga svagheterna syns framför allt i de delar, 

exempelvis introduktionsdelen, där det inte varit lika lätt för studenten att hitta stöd i litteraturen. Från 

självvärdering och intervjuer framgick att en rad övningar, inklusive det avslutande examensarbetet, 

tränar både muntlig och skriftlig presentation. Särskilt noteras en studieresa till Bangladesh i slutet av 

termin tre som ger omfattande övning i kommunikation med olika grupper. Förtjänstfullt är också att 

studenterna lär sig föra en laborationsbok, där andra som jurister, patentjurister och så vidare ska 

kunna förstå resultaten. Dock noteras en viss svaghet i pedagogisk återkoppling på själva 

framförandet. Trots dessa svagheter bedöms måluppfyllelsen vara hög. 

 

Den samlade bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Bristande 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse. 

Arbetena visar, med enstaka undantag, på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att 

göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter.  De flesta självständiga arbeten beskriver 

vetenskapliga frågeställningar och bedömningar väl. I något enstaka fall finns svagheter av typen att 

arbetet kunde varit mer detaljerat och tydligare motiverat. 

 

Urvalet av självständiga arbeten visar också på hög måluppfyllelse eller i många fall mycket hög 

måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar och analysera resultat utifrån samhälleliga 
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aspekter. Till exempel görs i några arbeten tydliga kopplingar till infektionsproblematiken både 

nationellt och globalt. Det finns också diskussioner kring ekonomiska konsekvenser för samhället 

genom vaccinationsprevention kontra sjukhuskostnader. Infektionsbiologi både inbjuder till och kräver 

kommentarer om samhälleliga aspekter på ett tydligare sätt än andra utbildningar i biomedicin. Dock 

finns också några bristande arbeten. Orsaken till detta är framför allt att samhällsaspekter inte berörs 

alls, eller mycket knapphändigt, trots att det vore adekvat och naturligt med hänsyn till uppsatsens 

ämne. 

 

Två tredjedelar av arbetena i urvalet visar på bristande förmåga att göra bedömningar och analysera 

resultat utifrån etiska aspekter och de brister i medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete. I samtliga fall beror det på att etiska aspekter inte tas upp trots att det vore naturligt 

och även nödvändigt med hänsyn till krav på tillstånd för den aktuella studien. Av övriga arbeten har 

måluppfyllelsen bedömts som hög även om något svag på grund av minimal etisk beskrivning. Något 

arbete får omdömet mycket hög måluppfyllelse och ytterligare något arbete gick inte att bedöma 

utifrån etiska aspekter. 

 

Självvärderingen och intervjuerna överensstämde med bedömningen av självständiga arbeten 

avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga och 

samhälleliga aspekter. Den vetenskapliga bedömningen tränas på samma sätt som beskrivs ovan för 

övriga mål. Bedömning av samhälleliga aspekter kommer in i många kurser och speciellt framhålls 

studieresan till Bangladesh som värdefull. 

 

Självvärdering och intervjuer var dock inte kongruenta med bedömningen av de självständiga 

arbetena rörande förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter. I en 

särskild strimma gemensam för samtliga masterutbildningar inom fakulteten diskuteras etiska problem 

vid biologisk och medicinsk forskning. Av självvärderingen framgår att fokus ligger på forskningsetik, 

plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning, vilket exemplifieras med en 

examensfråga om biologiska vapen. ”Bioethics” utifrån forskning, djurförsök, ”dual use” och 

biobanker/patientintegritet berörs också kort. Som en möjlig svaghet framkommer att det är möjligt att 

godkännas på strimman trots bristande närvaro, och att examinationskrav är låga rörande etiska 

aspekter. Positivt är att studenterna, under första terminens laborationsövningar, tränas i att korrekt 

dokumentera experimentella resultat. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna visar dock på 

biomedicinskt relevant undervisning eller examination under strimman i etisk prövning, dess 

regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök. En del av dessa etiska aspekter, såsom 

studier på människor och patienters integritet, berörs istället delvis under senare kurser om 

epidemiologi och globala infektioner. Men detaljerna om i vilken omfattning detta sker och hur det 

examineras är oklara. När det gäller förmåga att göra etiska bedömningar hänvisas utöver detta 

också till Bangladeshresan samt till examensarbetet. 

 

Måluppfyllelsen bedöms vara bristande. I föreliggande bedömning har särskild vikt lagts vid att 

kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på människa eller 

patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är synlig i självständiga arbeten eller 

görs trolig genom förekomst av examinerade kurser i dessa moment. Det mycket svaga utfallet i de 

självständiga arbetena avseende förmåga att göra etiska bedömningar har inte kunnat vägas upp av 

andra kursmoment. Detta gör att den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

Bedömningen är dock nära gränsen till hög måluppfyllelse på grund av den mycket goda 

undervisningen och träningen av förmågan att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga och 
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samhälleliga aspekter, som också avspeglas i de flesta av arbetena i urvalet.  

 

Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet 

- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 
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Lärosäte 

Uppsala universitet 

Huvudområde/examen 

Molekylär medicin - master 

 

ID-nr 

A-2013-03-

2569 

 
Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att de flesta studenterna uppnår mycket hög 

måluppfyllelse. Hälften uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende att visa bred kunskap inom 

området. Nästan alla uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupade kunskaper och insikt i 

relevant forskning inom den del av huvudområdet som uppsatsen behandlar. I de flesta av arbetena i 

urvalet styrks fördjupade kunskaper inom specialområden och aktuella forskningsfrågor mycket väl 

med omfattande referenslistor. Studenterna ställer också sina egna undersökningar i relation till 

tidigare resultat på ett förtjänstfullt sätt. Bredd inom huvudområdet dokumenteras mycket väl i flera av 

arbetena. De som inte når mycket hög måluppfyllelse saknar ibland någon del som skulle kunnat ge 

tecken på bredd, till exempel en allmän introduktion. I andra fall har arbetena en oklar beskrivning så 

att djupare förståelse av ämnets principer i stort, inte säkert kan utläsas.  

 

Självvärdering och intervjuer förstärker intrycket från de självständiga arbetena. Utbildningen har, 

enligt självvärderingen, en starkt metodologisk och teknisk inriktning med tyngdpunkt på det som 

brukar kallas molekylärbiologiska metoder, proteinmetoder, samt vissa cell- och ”imaging”-metoder. 

Vidare finns djurförsökskunskap som del av en valbar kurs. Den medicinska kopplingen sker 

huvudsakligen genom exemplifiering inom ramen för metodkurser. Men det finns inga kursmoment 

som visar på djupare analys av andra sjukdomar än cancer, och inget som tydligt pekar på en roll för 

studenterna i forskning som anknyter till kliniken (annat än laboratoriemedicin). Därmed saknas tydlig 

bredd i den medicinska delen av molekylärmedicin. Inom ramen för sin beskrivning är dock 

utbildningen mycket stark och har en bred kader av högkompetenta och forskningsaktiva lärare. 

Undervisningsmetoder och examination bekräftar bedömningen från de självständiga arbetena om 

mycket hög måluppfyllelse, även om studiernas intensitet uppfattas som låg i något fall.  

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Hälften av arbetena 

visar på mycket hög och hälften visar på hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap. Inget 

arbete brister i detta avseende. De arbeten som visar på mycket hög måluppfyllelse visar på mycket 

god förmåga att beskriva, motivera och tillämpa adekvata metoder. Arbetena är ibland nytänkande, 

och studenterna visar god förmåga till utveckling och problemlösning. De arbeten som uppnår hög, 

men inte mycket hög, måluppfyllelse, saknar antingen någon väsentlig del såsom statistisk analys, 

eller visar oklar beskrivning i framför allt metod- och resultatdelarna. Dessa ibland oklara 

beskrivningar är ibland svåra att särskilja från rent språkliga svagheter. Självvärdering och intervjuer 

visar på att studenterna får mycket stark träning med fokus på de aktuella forskningsmetoderna med 
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specifika föreläsningar om molekylärmedicinska tekniker. De tränas också i att individuellt 

sammanställa laborationsresultat. Träning i måluppfyllelse sker därtill genom kurser i tekniker vid 

forskningsfronten, såväl i sjukvården som i industrin. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 

och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 

med begränsad information 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. 

Majoriteten av arbetena visar på god förmåga att söka, samla, källkritiskt värdera och kritiskt tolka 

relevant information och material. De flesta arbeten visar också på god förmåga att kritiskt och 

analytiskt behandla relevanta frågeställningar och teorier i anslutning till texter eller annat material. 

Majoriteten visar på god förmåga att integrera och kritisk tolka information och relevanta 

frågeställningar i anslutning till egna resultat och tidigare publikationer. De återstående få har täckt 

bakgrundslitteratur väl, men den är inte väl sammansatt, framställd eller kritiskt värderad. Det är dock 

svårt att avgöra om detta beror på svaghet i förmåga till integrering och kritiskt förhållningssätt eller 

om det snarare handlar om rena språksvårigheter. Självvärdering och intervjuer bekräftade intrycket 

från de självständiga arbetena. Ett stort antal obligatoriska individuella övningar, både muntliga och 

skriftliga, examineras med avseende på detta mål. Dessa övningar kräver systematisk och 

kontinuerlig integrering av kunskaper och förmågor. Träningen ger också positivt utslag i de 

självständiga arbetena och resultatet förstärks av exempel på positiva kursutvärderingssvar i 

självvärderingen. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera 

och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 

arbete 

Måluppfyllelse: Mycket hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på mycket hög måluppfyllelse. Drygt 

hälften av arbetena visar på mycket god förmåga att identifiera och formulera en frågeställning samt 

motivera dess relevans. Inget arbete brister i detta hänseende. Hälften av arbetena visar på mycket 

god förmåga att genomföra uppgifter genom att tillämpa ett adekvat teoretiskt ramverk och en 

adekvat metod. Dessa arbeten präglas av ett metodiskt och analytiskt samband mellan frågeställning, 

resultat och slutsatser. Uppsatserna kännetecknas också av mycket god förmåga att genomföra 

uppgifter, få fram resultat, analysera dem och dra relevanta slutsatser. Bland de resterande arbetena 

visar något enstaka på bristande förmåga då beskrivning och motivering av frågeställning är svagare. 

I något fall saknas statistisk beskrivning och i något är analysen av frågeställnigen och kopplingen av 

den till experimenten svag. Självvärdering och intervjuer bekräftade bedömningen av mycket hög 

måluppfyllelse. 

 

Den samlade bedömningen är mycket hög måluppfyllelse. 
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Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Drygt hälften 

av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse och är mycket välskrivna på engelska. Dessa arbeten 

är logiskt disponerade med resultat, diskussion och slutsatser klart beskrivna och lättförståeliga, även 

för den som inte är specialist i ämnet. Övriga uppsatser visar alla på bristande måluppfyllelse. I några 

fall är textstrukturen oklar eller inkorrekt. I andra är texten oklar och inkongruent med det gjorda 

arbetet och förståelse för olika målgrupper saknas. Av självvärdering och intervjuer framgick att 

muntlig och skriftlig framställning tränas mycket väl i många moment under utbildningen. Skrivande av 

en populärvetenskaplig sammanfattning ingår. Ett kreativt rollspel under kursen ”Medicinsk genetik 

och cancer” ökar studenternas förmåga att argumentera muntligt. Seminarier med nationella och 

internationella forskare och doktorander, och det interaktiva "Science café" är exempel på ytterligare 

positiva inslag då studenternas muntliga förmåga tränas. Det sker också videoinspelningar och 

utvärdering av studenternas muntliga framträdanden. Måluppfyllelsen bedöms vara hög, trots stora 

variationer avseende den skriftliga förmågan. 

 

Den sammanvägda bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på hög måluppfyllelse. Hälften av 

arbetena visar på god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Flera 

självständiga arbeten visar prov på mycket goda beskrivningar av vetenskapliga frågeställningar. 

Dessa arbeten ger också prov på goda bedömningar och frågeställningar samt goda exempel på 

problemlösning. Men i andra arbeten finns svagheter exempelvis i beskrivning av statistik eller i 

koppling mellan frågeställning och experiment. Några arbeten saknar också allmän klarhet och djup. 

  

Urvalet av självständiga arbeten visar i de flesta fall på hög måluppfyllelse eller i något enstaka fall 

mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar och analysera resultat utifrån 

samhälleliga aspekter. I flera arbeten diskuteras kortfattat projektets eventuella medicinska nytta i 

framtiden. Andra samhälleliga aspekter tas inte upp. Inget arbete brister dock i detta avseende. Av 

självvärdering och intervjuer framgick också att studenterna tränas i att göra bedömningar utifrån ett 

samhällsperspektiv. 

 

Flera av arbetena är bristande eller ej bedömbara rörande förmåga att göra bedömningar utifrån 

etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

Endast några få tar upp etiska aspekter och då endast i form av omnämnande av etiskt tillstånd för 

djurförsök. Övriga har bedömts som antingen bristande om det ansetts att etik borde tagits upp på 

grund av projektets natur, eller som ej bedömbara, om det inte ansetts som nödvändigt att ta upp 

etiska aspekter. 

 

Självvärdering och intervjuer är inte helt kongruenta med svagheterna kring etiska aspekter i de 
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självständiga arbetena, då de beskriver mycket god undervisning och träning i bedömning av olika 

etiska aspekter. Etiska problem vid biologisk och medicinsk forskning tas först upp i en särskild 

strimma gemensam för samtliga masterutbildningar inom fakulteten. Fokus i den ligger på 

forskningsetik, plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning. ”Bioethics” utifrån 

forskning, djurförsök, ”dual use” och biobanker/patientintegritet berörs också kort. Som en möjlig 

svaghet framkommer att det är möjligt att godkännas på strimman trots bristande närvaro, och att 

examinationskraven är låga rörande etiska aspekter. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna visar 

på biomedicinskt relevant undervisning eller examination under strimman i etisk prövning, dess 

regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök. Delar av detta ingår istället i många andra 

kurser, till exempel kommer djurförsöksspecifika aspekter (inklusive regler och tillstånd) in på en 

valbar kurs i djurförsöksmetodik. Dock, som nämnts ovan, återspeglas detta inte fullt ut i de 

självständiga arbetena. Måluppfyllelsen bedöms vara hög men på gränsen till bristande på grund av 

svagheter när det gäller etiska aspekter.  

 

Den sammantagna bedömningen är hög måluppfyllelse. 

 

Bedömargruppens förslag till samlat omdöme 

Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 

- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 

inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information 

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.  

 

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 
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Bilaga 2 
Bedömargruppen och övriga ämnesexperter samt anmälda jäv 
 

 
  Lunds 

universitet 
Umeå 
universitet 

Karolinska 
institutet 

Uppsala 
universitet 

Högskolan 
i Skövde 

Linköpings 
universitet 

Malmö 
högskola 

Högskolan 
Halmstad 

Bedömargrupp                 

Professor Hakon Leffler, Lunds universitet x               

Docent Åsa Fex Svenningsen, Syddansk universitet       x         

Professor Ute Krengel, Oslo universitet                 

Professor Erik Lundgren, Umeå universitet   x             

Professor Mikael Rhen, Karolinska institutet     x x         

Arbetslivsrepresentant Mia Emgård, Cellectis AB     x           

Studeranderepresentant Maria Eriksson, Umeå universitet   x             

Studeranderepresentant Tor Halle, Uppsala universitet       x       x 

                  

Övriga ämnesexperter                 

Afrouz Behboudi, Högskolan i Skövde         x       

Marita Troye Blomberg, Stockholms universitet                 

Ingrid Lundell, Uppsala universitet       x         

Peter Söderkvist, Linköpings universitet           x     

Marie Torstensson Levander, Malmö högskola             x   
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Nikolaos Venizelos, Örebro universitet                 



 
 

POSTADRESS 

Box 7703 

SE-103 95  Stockholm 

 

BESÖKSADRESS 

Löjtnantsgatan 21 

Stockholm 

TELEFON 

+46 8 563 085 00 

FAX 

+46 8 563 085 50 

ORGANISATIONSNR 

202100-6495 

KONTAKT 

registrator@uk-ambetet.se 

www.uk-ambetet.se 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 97(135) 

Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr 411-00154-13) 
 

 

Universitetskanslersämbetets bedömargrupp för utvärderingen har tagit 

fram ett förslag till vilka mål som utbildningarna ska utvärderas mot samt 

utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag har 

diskuterats vid ett upptaktsmöte den 11 april 2013 med företrädare för de 

utbildningar som utvärderas. Därefter gavs lärosätena också möjlighet att 

lämna skriftliga synpunkter. Inga invändningar har inkommit vad gäller 

bedömargruppens förslag varken vid mötet eller efter.  

Universitetskanslersämbetet beslutar att föreslagna mål ska ingå i 

utvärderingen och att föreslagna kriterier ska gälla för bedömningen. De 

mål som valts för utvärderingen och de kriterier som formulerats bifogas 

beslutet i tre bilagor, en för kandidatexamen, en för magisterexamen och en 

för masterexamen inom huvudområdena. 

Beslut i ärendet har fattats den 22 april 2013 av tf. avdelningschef Per 

Westman efter föredragning av utredare Kristina Tegler Jerselius och i 

närvaro av enhetschef Karin Järplid Linde. 
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Mål och kriterier för utvärderingen biomedicin med näraliggande huvudområden 

 

Bedömargruppen har föreslagit nedanstående mål för kandidatexamen för utvärderingen av biomedicin med näraliggande huvudområden. 

Bedömargruppen har också definierat kriterier för nivåerna mycket hög/hög/bristande måluppfyllelse. Bedömargruppen har i sitt arbete 

utgått ifrån den generella kriteriematris som tagits fram av Universitetskanslersämbetet. 

 

I samband med framtagandet av kriterier har bedömargruppen diskuterat vilka delar av målen som sannolikt inte kommer att kunna utläsas 

ur studenternas självständiga arbeten.  Bedömargruppen har kommenterat dessa delar i en särskild anvisning till lärosätena. Lärosätena ges 

möjlighet att beskriva måluppfyllelsen för alla mål i sina självvärderingar men ombeds särskilt att lägga vikt vid att beskriva de delar av 

målen som bedömargruppen identifierat som svåra att utläsa ur de självständiga arbetena. 

 

De föreslagna målen och kriterierna diskuterades vid upptaktsmötet den 11 april 2013, och lärosätena gavs också möjlighet att lämna 

skriftliga synpunkter. Inga invändningar har inkommit vad gäller bedömargruppens förslag varken vid mötet eller efter.   
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Kandidatexamen 

 

Kunskapsform: Kunskap 
och förståelse 

Kriterier för mycket hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 
måluppfyllelse 

 

Mål 1: För kandidatexamen 
ska studenten visa kunskap 

och förståelse inom 
huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, kunskap 
om tillämpliga metoder inom 

området, fördjupning inom 
någon del av området samt 

orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god kunskap om 
huvudområdets 
vetenskapliga grund 

 god kunskap om 
tillämpliga metoder inom 
huvudområdet 

 avsevärt fördjupad 
kunskap om någon del av 
huvudområdet 

 god orientering om 
aktuella forskningsfrågor 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 kunskap om 
huvudområdets 
vetenskapliga grund 

 kunskap om tillämpliga 
metoder inom 
huvudområdet  

 fördjupad kunskap om 
någon del av 
huvudområdet  

 orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

bristande 

 kunskap om 
huvudområdets 
vetenskapliga grund 

 kunskap om tillämpliga 
metoder inom 
huvudområdet 

 fördjupad kunskap om 
någon del av 
huvudområdet  

 orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

 

Kunskapsform: Färdighet 

och förmåga 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 

Mål 2: För kandidatexamen 
ska studenten visa förmåga 

att söka, samla, värdera och 
kritiskt tolka relevant 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att söka, 
samla, värdera och kritiskt 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 förmåga att söka, samla, 
värdera och kritiskt tolka 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
söka, samla, värdera och 
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information i en problem-
ställning samt att kritiskt 

diskutera företeelser, 
frågeställningar och 

situationer 
 

tolka relevant information i 
en problemställning 

 god förmåga att kritiskt 
diskutera företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

relevant information i en 
problemställning 

 förmåga att kritiskt 
diskutera företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

kritiskt tolka relevant 
information i en 
problemställning 

 bristande förmåga att 
kritiskt diskutera 
företeelser, fråge-
ställningar och situationer 

 
Mål 3: För kandidatexamen 

ska studenten visa förmåga 
att självständigt identifiera, 

formulera och lösa problem 
samt att genomföra uppgifter 

inom givna tidsramar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att 
självständigt identifiera 
och formulera problem  

 god förmåga att lösa 
problem 

 förmåga att genomföra 
uppgifter inom givna 
tidsramar  

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att självständigt 
identifiera och formulera 
problem 

 förmåga att lösa problem 

 förmåga att genomföra 
uppgifter inom givna 
tidsramar  

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
självständigt identifiera 
och formulera problem 

 bristande förmåga att lösa 
problem 

 bristande förmåga att 
genomföra uppgifter inom 
givna tidsramar 

 

Mål 4: För kandidatexamen 
ska studenten visa förmåga 

att muntligt och skriftligt 
redogöra för och diskutera 

information, problem och 
lösningar i dialog med olika 

grupper 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att muntligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 
lösningar i dialog med 
olika grupper  

 god förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 förmåga att muntligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 
lösningar i dialog med 
olika grupper 

 förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
muntligt redogöra för och 
diskutera information, 
problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 

 bristande förmåga att 
skriftligt redogöra för och 
diskutera information, 
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lösningar i dialog med 
olika grupper 

lösningar i dialog med 
olika grupper 

problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 

 

 

Kunskapsform: Värderings-

förmåga och förhållnings-
sätt 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 

Mål 5: För kandidatexamen 
ska studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet för 
utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 
aspekter 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter  

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter  

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter  

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter  

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter 
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Magisterexamen 

 

Kunskapsform: Kunskap 
och förståelse 

Kriterier för mycket hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 
måluppfyllelse 

 

Mål 1a: För magisterexamen 
ska studenten visa kunskap 

och förståelse inom 
huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl 
överblick över området som 

fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området samt 

insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god överblick över 
huvudområdet  

 avsevärt fördjupade 
kunskaper inom vissa 
delar av huvudområdet  

 god insikt i aktuellt 
(relevant) forsknings- och 
utvecklingsarbete 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 överblick över 
huvudområdet  

 fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av 
huvudområdet  

 insikt i aktuellt (relevant) 
forsknings- och 
utvecklingsarbete 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

brist på 

 överblick över 
huvudområdet  

 fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av 
huvudområdet  

 insikt i aktuellt (relevant) 
forsknings- och 
utvecklingsarbete 

 

Mål 1b: För magisterexamen 

ska studenten visa fördjupad 
metodkunskap inom huvud-

området för utbildningen 

 

Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
 avsevärt fördjupad 

metodkunskap inom 
huvudområdet 

 

Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
 fördjupad metodkunskap 

inom huvudområdet 

 

Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
brist på 
 fördjupad metodkunskap 

inom huvudområdet 

 

Kunskapsform: Färdighet 

och förmåga 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 

Mål 2: För magisterexamen 

 

Underlagen i utvärderingen 

 

Underlagen i utvärderingen 

 

Underlagen i utvärderingen 
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ska studenten visa förmåga 
att integrera kunskap och att 

analysera, bedöma och 
hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och 
situationer, även med 

begränsad information 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att integrera 
kunskap 

 god förmåga att 
analysera, bedöma och 
hantera komplexa 
företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att integrera 
kunskap 

 förmåga att analysera, 
bedöma och hantera 
komplexa företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
integrera kunskap 

 bristande förmåga att 
analysera, bedöma och 
hantera komplexa 
företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

 
Mål 3: För magisterexamen 

ska studenten visa förmåga 
att självständigt identifiera 

och formulera frågeställningar 
samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att 
självständigt identifiera 
och formulera 
frågeställningar  

 god förmåga att planera 
och med adekvata 
metoder 
genomföra kvalificerade 
(komplexa) uppgifter  

 förmåga att genomföra 
ovanstående inom givna 
tidsramar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att självständigt 
identifiera och formulera 
frågeställningar  

 förmåga att planera och 
med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade 

(komplexa) uppgifter  

 förmåga att genomföra 
ovanstående inom givna 
tidsramar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
självständigt identifiera 
och formulera 
frågeställningar  

 bristande förmåga att 
planera och med 
adekvata metoder 
genomföra kvalificerade 
(komplexa) uppgifter  

 bristande förmåga att 
genomföra ovanstående 
inom givna tidsramar 

 
Mål 4: För magisterexamen 

ska studenten visa förmåga 
att muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att muntligt 
klart redogöra för och 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att muntligt klart 
redogöra för och diskutera 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
muntligt klart redogöra för 
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sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 

som ligger till grund för dessa 
i dialog med olika grupper 

diskutera slutsatser och 
den kunskap och de 
argument som ligger till 
grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

 god förmåga att skriftligt 
klart redogöra för och 
diskutera slutsatser och 
den kunskap och de 
argument som ligger till 
grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika 
grupper 

 förmåga att skriftligt klart 
redogöra för och diskutera 
slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika 
grupper 

och diskutera slutsatser 
och den kunskap och de 
argument som ligger till 
grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

 bristande förmåga att 
skriftligt klart redogöra för 
och diskutera slutsatser 
och den kunskap och de 
argument som ligger till 
grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

 

Kunskapsform: Värderings-

förmåga och förhållnings-
sätt 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 

Mål 5: För magisterexamen 
ska studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet för 
utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
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bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 (betydande/god) 
medvetenhet om 
lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete  

bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 medvetenhet om 
lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete  

bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter 

 bristande medvetenhet 
om lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete 
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Masterexamen 

Kunskapsform: Kunskap 

och förståelse 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 
Mål 1a: För masterexamen 

ska studenten visa kunskap 
och förståelse inom 

huvudområdet för 
utbildningen, inbegripet såväl 

brett kunnande inom området 
som avsevärt fördjupade 

kunskaper inom vissa delar 
av området samt fördjupad 

insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 mycket brett kunnande 
inom huvudområdet för 
utbildningen 

 avsevärt fördjupade 
kunskaper inom flera 
delar av huvudområdet  

 avsevärt fördjupad insikt i 
aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete  

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 brett kunnande inom 
huvudområdet för 
utbildningen 

 avsevärt fördjupade 
kunskaper inom vissa 
delar av huvudområdet  

 fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings- och 
utvecklingsarbete  

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
brist på 

 kunnande inom 
huvudområdet för 
utbildningen 

 fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av 
huvudområdet 

 insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete 

 
Mål 1b: För masterexamen 

ska studenten visa fördjupad 
metodkunskap inom 

huvudområdet för 
utbildningen 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 avsevärt fördjupad 
metodkunskap inom 
huvudområdet 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 fördjupad metodkunskap 
inom huvudområdet 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
brist på 

 fördjupad metodkunskap 
inom huvudområdet 

 

Kunskapsform: Färdighet 

och förmåga 

Kriterier för mycket hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för hög 

måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 

måluppfyllelse 

 

Mål 2: För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 
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kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap och att 

analysera, bedöma och 
hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och 
situationer även med 

begränsad information 

 god förmåga att kritiskt 
och systematiskt integrera 
kunskap 

 god förmåga att 
analysera, bedöma och 
hantera komplexa 
företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

 förmåga att kritiskt och 
systematiskt integrera 
kunskap 

 förmåga att analysera, 
bedöma och hantera 
komplexa företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

 bristande förmåga att 
kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap 

 bristande förmåga att 
analysera, bedöma och 
hantera komplexa 
företeelser, 
frågeställningar och 
situationer  

 
Mål 3: För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 
kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata 
metoder genomföra 

kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och 

därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt 
identifiera och formulera 
frågeställningar  

 god förmåga att planera 
och med adekvata 
metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter 

 förmåga att genomföra 
ovanstående inom givna 
tidsramar 

 god förmåga att bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 betydande förmåga att 
utvärdera sitt arbete 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt 
identifiera och formulera 
frågeställningar  

 förmåga att planera och 
med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade 
uppgifter  

 förmåga att genomföra 
ovanstående inom givna 
tidsramar 

 förmåga att bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 förmåga att utvärdera sitt 
arbete 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar  

 bristande förmåga att 
planera och med 
adekvata metoder 
genomföra kvalificerade 
uppgifter 

 bristande förmåga att 
genomföra ovanstående 
inom givna tidsramar 

 bristande förmåga att 
bidra till 
kunskapsutvecklingen 
bristande förmåga att 
utvärdera sitt arbete 
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Mål 4: För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att i 
såväl nationella som 

internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 

kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa 

i dialog med olika grupper 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att i såväl 
nationella som 
internationella samman-
hang muntligt klart 
redogöra för och diskutera 
slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika 
grupper 

 god förmåga att i såväl 
nationella som 
internationella samman-
hang skriftligt klart 
redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa med olika grupper 
 

 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 förmåga att i såväl 
nationella som 
internationella samman-
hang muntligt klart 
redogöra för och diskutera 
slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika 
grupper 

 förmåga att i såväl 
nationella som 
internationella samman-
hang skriftligt klart 
redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa med olika grupper 

 
 

 
Underlagen i utvärderingen 

indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att i 
såväl nationella som 
internationella samman-
hang muntligt klart 
redogöra för att diskutera 
slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika 
grupper 

 bristande förmåga att i 
såväl nationella som 
internationella samman-
hang klart skriftligt 
redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa med olika grupper 
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Kunskapsform: Värderings-
förmåga och förhållnings-

sätt 

Kriterier för mycket hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för hög 
måluppfyllelse 

Kriterier för bristande 
måluppfyllelse 

 

Mål 5: För masterexamen ska 
studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 
utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 god förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 (betydande/ god) 
medvetenhet om 
lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete  

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 förmåga att inom 
huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter  

 medvetenhet om 
lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete  

 

Underlagen i utvärderingen 
indikerar att studenterna visar 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

 bristande förmåga att 
inom huvudområdet göra 
bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter 

 bristande medvetenhet 
om lagreglerade etiska 
aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete 
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Bilaga 4 
 

Bedömargruppens vägledning till lärosäten: utvärderingen av 
biomedicin med näraliggande huvudområden 
 

Bedömargruppen uppmanar lärosätena att noga beakta de anvisningar som finns för 

självvärdering i Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för 

kvalitetsutvärdering 2011–2014, Högskoleverkets rapportserie 2011:4 R. Till det vill 

bedömargruppen särskilt kommentera vissa delar av de valda examensmålen. 

 

 

Kandidatexamen 
 

Mål 1 
Vad gäller detta examensmål kommer de självständiga arbetena sannolikt varken kunna 

visa på bredd eller progression avseende kunskap om områdets vetenskapliga grund. 

Troligen kommer inte heller bredd avseende kunskap om tillämpliga vetenskapliga 

metoder inom området att kunna utläsas i de självständiga arbetena. Bedömargruppen 

uppmanar därför lärosätena att med större utförlighet beskriva, analysera och värdera 

måluppfyllelse för dessa delmål i självvärderingen.  

 

Mål 2 
Bedömargruppen tror sig i stor utsträckning kunna avgöra måluppfyllelse vad gäller detta 

mål genom studenternas självständiga arbeten men poängterar ändå att lärosätet bör 

redogöra, analysera och värdera måluppfyllelse vad gäller samtliga utvalda examensmål. 

 

Mål 3  
Vad gäller självständighet menar bedömargruppen att den svårligen går att påvisa i de 

självständiga arbetena. Därför uppmanas lärosätena att med särskild noggrannhet i 

självvärderingen beskriva hur studenterna tränas i självständighet exempelvis i samband 

med laborationsövningar. 

 

Mål 4  
Vad gäller den delen av examensmålet som rör muntlig framställning håller 

bedömargruppen för troligt att den inte kommer att synas i det självständiga arbetet. 

Därför uppmanas lärosätena att i självvärderingen med särskild noggrannhet beskriva, 

analysera och värdera hur man säkrar måluppfyllelse för detta delmål.  
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Formuleringen ”olika grupper” avser både inom- och utomvetenskapliga grupper. 

Måluppfyllelse för förmåga att kommunicera med en utomvetenskaplig publik bör 

beskrivas i självvärderingen. Det kan exempelvis handla om att studenterna tränas i att 

skriva populärvetenskapliga sammanfattningar till sina självständiga arbeten. Om 

studenterna skriver sådana uppmanas lärosätena att inkludera dem i de självständiga 

arbeten som laddas upp i UK-ämbetet Direkt så att bedömargruppen kan ta del av dem. 

 

Mål 5 

Målet fokuserar på studentens förmåga att göra bedömningar utifrån vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter. Det är troligt att framför allt de vetenskapliga 

aspekterna kan utläsas ur de självständiga arbetena. Vad gäller samhälleliga och etiska 

aspekter är det mindre troligt att de systematiskt behandlas i de självständiga arbetena. 

Därför uppmanar bedömargruppen lärosätena att tydligt beskriva, analysera och värdera 

hur man når måluppfyllelse vad gäller dessa delmål.  

 

Etiska aspekter som kan behandlas här är exempelvis vilka samhällseffekter forskning 

inom ett visst område får och reflektioner om vad som är moraliskt att arbeta med som 

forskare. Även studentens kunskap om lagreglerad forskningsetik och vilken typ av 

forskning man måste söka etiskt tillstånd för kan beröras i detta avsnitt. 

 

 

Magister- och masterexamen 

 
Mål 1a 

De självständiga arbetena kommer sannolikt varken kunna visa på bredd eller progression 

avseende kunskap om områdets vetenskapliga grund. Bedömargruppen uppmanar därför 

lärosätena att med större utförlighet beskriva, analysera och värdera måluppfyllelse för 

dessa delmål i självvärderingen. 

 

Mål 1b 

De självständiga arbetena kommer sannolikt varken kunna visa på bredd eller progression 

avseende kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom området. Bedömargruppen 

uppmanar därför lärosätena att med större utförlighet beskriva, analysera och värdera 

måluppfyllelse för dessa delmål i självvärderingen.  

 

Mål 2 

Bedömargruppen tror sig i stor utsträckning kunna avgöra måluppfyllelse vad gäller detta 

mål genom studenternas självständiga arbeten men poängterar ändå att lärosätet bör 

redogöra, analysera och värdera måluppfyllelse vad gäller samtliga utvalda examensmål. 
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Mål 3  

Vad gäller självständighet menar bedömargruppen att den svårligen går att påvisa i de 

självständiga arbetena. Därför uppmanas lärosätena att med särskild noggrannhet i 

självvärderingen beskriva hur studenterna tränas i självständighet exempelvis i samband 

med laborationsövningar. För studenter på masternivå bör såväl ”förmåga att bidra till 

kunskapsutvecklingen” som ”förmåga att utvärdera sitt arbete” kunna utläsas i de 

självständiga arbetena. 

 

Mål 4  

Vad gäller den delen av examensmålet som rör muntlig framställning håller 

bedömargruppen för troligt att den inte kommer att synas i det självständiga arbetet. 

Därför uppmanas lärosätena att i självvärderingen med särskild noggrannhet beskriva, 

analysera och värdera hur man säkrar måluppfyllelse för detta delmål. 

Formuleringen ”olika grupper” avser både inom- och utomvetenskapliga grupper. 

Måluppfyllelse för förmåga att kommunicera med en utomvetenskaplig publik bör 

beskrivas i självvärderingen. Det kan exempelvis handla om att studenterna tränas i att 

skriva populärvetenskapliga sammanfattningar till sina självständiga arbeten. Om 

studenterna skriver sådana uppmanas lärosätena att inkludera dem i de självständiga 

arbeten som laddas upp i UK-ämbetet Direkt så att bedömargruppen kan  ta del av dem. 

 

Studenter på magister- och masternivå ska också visa förmåga att i internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser. Då denna 

förmåga sannolikt inte kommer att framgå av de självständiga arbetena uppmanar 

bedömargruppen lärosätena att tydligt beskriva, analysera och värdera hur man når 

måluppfyllelse för detta delmål. Internationellt kan handla om att uppsatsen skrivs och 

försvaras på engelska. Nationellt behöver inte automatiskt innebära svenskt. 

 

Mål 5 

Målet fokuserar på studentens förmåga att göra bedömningar utifrån vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter. Det är troligt att framför allt de vetenskapliga 

aspekterna kan utläsas ur de självständiga arbetena. Vad gäller samhälleliga och etiska 

aspekter är det mindre troligt att de systematiskt behandlas i de självständiga arbetena. 

Därför uppmanar bedömargruppen lärosätena att tydligt beskriva, analysera och värdera 

hur man når måluppfyllelse vad gäller dessa delmål. 

 

Etiska aspekter som kan behandlas här är exempelvis vilka samhällseffekter forskning 

inom ett visst område får och reflektioner om vad som är moraliskt att arbeta med som 

forskare. Även studentens kunskap om lagreglerad forskningsetik och vilken typ av 

forskning man måste söka etiskt tillstånd för kan beröras i detta avsnitt. 
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Bilaga 5 
Resultat från granskningen av de självständiga arbetena 

 
 
 
 

Högskolan i Halmstad 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

2 Bristande Bristande Bristande Hög Bristande  

3 Hög Bristande Hög Mycket hög Hög  

4 Hög Hög Hög Hög Bristande  

5 Bristande Hög Hög Bristande Bristande  

6 Hög Hög Hög Hög Mycket hög  

7 Hög Mycket hög Hög Bristande Bristande  

8 Bristande Hög Bristande Hög Bristande  

9 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Mycket hög  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  
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Högskolan i Skövde 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

 

1 Hög Hög Hög Hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

4 Hög Hög Hög Bristande Bristande  

5 Hög Hög Hög Bristande Hög  

6 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Bristande Hög Bristande  

       
 

Högskolan i Skövde 

Biomedicin - 

magister 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl 

överblick över området 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att integrera 

kunskap och att 

analysera, bedöma 

och hantera komplexa 

företeelser, 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att 

självständigt 

identifiera och 

formulera 

frågeställningar samt 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att muntligt 

och skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

 



 
 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 115(135

) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

som fördjupade 

kunskaper inom vissa 

delar av området samt 

insikt i aktuellt 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

frågeställningar och 

situationer, även med 

begränsad 

information 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar 

kunskap och de 

argument som ligger 

till grund för dessa i 

dialog med olika 

grupper 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

1 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

2 Mycket hög Hög Hög Bristande Hög Hög  

3 Hög Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

4 Hög Hög Bristande Bristande Hög Bristande  

5 Hög Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

6 Hög Bristande Hög Hög Hög Hög  

7 Hög Hög Bristande Bristande Mycket hög Bristande  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Bristande  

10 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

11 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

12 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Bristande Bristande  

13 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

14 Hög Hög Bristande Bristande Hög Hög  

15 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

16 Hög Mycket hög Hög Hög Hög Bristande  

17 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

18 Hög Hög Hög Hög Bristande Hög  

        
 

Karolinska institutet 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 
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utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

2 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög  

3 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Bristande  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Hög  

7 Hög Hög Hög Hög Hög  

8 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

9 Hög Bristande Hög Bristande Bristande  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

11 Mycket hög Bristande Mycket hög Mycket hög Hög  

12 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

13 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

14 Hög Hög Mycket hög Hög Hög  

       
 

Karolinska institutet 

Biomedicin - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 
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) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

utbildningen och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

5 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

8 Hög Hög Hög Hög Bristande Hög  

9 Hög Hög Hög Hög Bristande Hög  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

11 Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

12 Mycket hög Bristande Hög Bristande Bristande Bristande  

13 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

14 Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

15 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

16 Hög Hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

17 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 
 

Karolinska institutet 
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) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

Toxikologi -  

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

1 Bristande Bristande Bristande Bristande Hög Hög  

2 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög  

5 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  

6 Mycket hög Bristande Hög Hög Hög Hög  

7 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

8 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  

11 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

12 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

13 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  
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) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

Linköpings universitet 

Medicinsk biologi - 

kandidat 

För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

 

1 Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

5 Hög Hög Hög Hög Hög  

6 Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög  

7 Bristande Bristande Hög Hög Bristande  

8 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

9 Hög Hög Hög Hög Hög  

10 Mycket hög Bristande Bristande Hög Hög  

11 Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

12 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

13 Hög Hög Hög Hög Hög  

       
 

Linköpings universitet 

Medicinsk För masterexamen ska För masterexamen För masterexamen För masterexamen ska För masterexamen För masterexamen ska  
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) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

biologi - master studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

1 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

4 Hög Hög Hög Hög Mycket hög Hög  

5 Hög Hög Hög Hög Mycket hög Hög  

6 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Bristande  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

9 Hög Hög Hög Hög Hög Mycket hög  

10 Hög Mycket hög Hög Bristande Hög Hög  

11 Hög Mycket hög Hög Hög Hög Bristande  

12 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

13 Bristande Bristande Bristande Hög Hög Hög  

14 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 



 
 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 121(135

) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

Lunds universitet 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

 

1 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

2 Hög Hög Hög Bristande Mycket hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

4 Hög Hög Hög Bristande Bristande  

5 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Hög  

6 Hög Hög Hög Hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

10 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

11 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

12 Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

13 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

14 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

15 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  
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) 
Datum Reg.nr 

2014-05-06 411-00154-13 

Lunds universitet 

Biomedicin - 

magister 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl 

överblick över området 

som fördjupade 

kunskaper inom vissa 

delar av området samt 

insikt i aktuellt 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att integrera 

kunskap och att 

analysera, bedöma 

och hantera komplexa 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer, även med 

begränsad 

information 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att 

självständigt 

identifiera och 

formulera 

frågeställningar samt 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att muntligt 

och skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som ligger 

till grund för dessa i 

dialog med olika 

grupper 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

2 Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande Hög Bristande  

        
 

Lunds universitet 

Biomedicin - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 
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Datum Reg.nr 
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området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

begränsad 

information 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

aspekter på 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

1 Hög Mycket hög Hög Hög Bristande Hög  

2 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Hög Mycket hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

5 Bristande Bristande Hög Bristande Bristande Bristande  

6 Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 
 

Malmö högskola 

Biomedicinsk 

metodik och 

teknologi - master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och 

förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap 

inom huvudområdet 

för utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen 

samt att utvärdera detta 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

För masterexamen ska 

studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och 

etiska aspekter samt 

visa medvetenhet om 

etiska aspekter på 

forsknings- och 
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aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

arbete ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

utvecklingsarbete 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

3 Bristande Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

4 Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

7 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

        
 

Umeå universitet 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

 

1 Hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

3 Hög Hög Hög Hög Hög  

4 Hög Hög Hög Hög Hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  
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6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

8 Hög Hög Hög Hög Hög  

9 Bristande Bristande Hög Hög Hög  

10 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Hög  

       
 

Umeå universitet 

Biomedicin - 

magister 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl 

överblick över området 

som fördjupade 

kunskaper inom vissa 

delar av området samt 

insikt i aktuellt 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att integrera 

kunskap och att 

analysera, bedöma 

och hantera komplexa 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer, även med 

begränsad 

information 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att 

självständigt 

identifiera och 

formulera 

frågeställningar samt 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att muntligt 

och skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som ligger 

till grund för dessa i 

dialog med olika 

grupper 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

1 Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  

3 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Mycket hög Bristande  

4 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög Hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

7 Hög Mycket hög Bristande Hög Hög Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 

Umeå universitet 
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Biomedicin - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

2 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 

Uppsala universitet 

Biomedicin - kandidat För kandidatexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

söka, samla, värdera och 

kritiskt tolka relevant 

information i en 

problemställning samt att 

kritiskt diskutera 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

självständigt identifiera, 

formulera och lösa 

problem samt att 

genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera 

information, problem och 

lösningar i dialog med 

olika grupper 

För kandidatexamen ska 

studenten visa förmåga att 

inom huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 
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kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, 

fördjupning inom någon 

del av området samt 

orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

samhälleliga och etiska 

aspekter 

1 Hög Bristande Bristande Hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  

3 Hög Mycket hög Mycket hög Bristande Bristande  

4 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Hög Hög Hög Bristande Hög  

7 Hög Hög Hög Mycket hög Bristande  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

9 Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

11 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Hög  

12 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

13 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

14 Hög Hög Hög Hög Hög  

       
 

Uppsala universitet 

Biomedicin - 

magister 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl 

överblick över området 

som fördjupade 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att integrera 

kunskap och att 

analysera, bedöma 

och hantera komplexa 

företeelser, 

frågeställningar och 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att 

självständigt 

identifiera och 

formulera 

frågeställningar samt 

att planera och med 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att muntligt 

och skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

För magisterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 
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kunskaper inom vissa 

delar av området samt 

insikt i aktuellt 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

situationer, även med 

begränsad 

information 

adekvata metoder 

genomföra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar 

argument som ligger 

till grund för dessa i 

dialog med olika 

grupper 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

2 Hög Hög Hög Hög Hög Bristande  

3 Hög Hög Hög Mycket hög Hög Hög  

4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

5 Mycket hög Bristande Hög Bristande Hög Hög  

6 Bristande Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

7 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

        
 

Uppsala universitet 

Biomedicin - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

1 Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  
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2 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög Hög  

4 Bristande Bristande Bristande Bristande Hög Hög  

5 Mycket hög Bristande Mycket hög Hög Bristande Hög  

6 Bristande Bristande Bristande Bristande Hög Bristande  

7 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Bristande  

        
 

Uppsala universitet 

Forensisk 

vetenskap - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och förståelse 

inom huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög  
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4 Hög Hög Hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

5 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande  

6 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande Mycket hög Bristande  

7 Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

8 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

9 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

11 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

        
 

Uppsala universitet 

Infektionsbiologi - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa 

kunskap och 

förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap 

inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa 

företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även 

med begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen 

samt att utvärdera detta 

arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som 

ligger till grund för 

dessa i dialog med 

olika grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa 

förmåga att inom 

huvudområdet för 

utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och 

etiska aspekter samt 

visa medvetenhet om 

etiska aspekter på 

forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

1 Bristande Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Hög Hög Hög Hög Hög Bristande  

4 Hög Bristande Hög Mycket hög Bristande Hög  
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5 Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Hög Hög Bristande Bristande Hög Hög  

7 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög Hög  

9 Hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande  

10 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande Hög  

11 Hög Bristande Hög Hög Bristande Bristande  

12 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

13 Mycket hög Hög Hög Mycket hög Hög Bristande  

        
 

Uppsala universitet 

Molekylär 

medicin - 

master 

För masterexamen ska 

studenten visa kunskap 

och förståelse inom 

huvudområdet för 

utbildningen, 

inbegripet såväl brett 

kunnande inom 

området som avsevärt 

fördjupade kunskaper 

inom vissa delar av 

området samt 

fördjupad insikt i 

aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

fördjupad 

metodkunskap inom 

huvudområdet för 

utbildningen 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att kritiskt 

och systematiskt 

integrera kunskap 

och att analysera, 

bedöma och hantera 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer även med 

begränsad 

information 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga att 

kritiskt, självständigt och 

kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, 

att planera och med 

adekvata metoder 

genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom 

bidra till 

kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete 

För masterexamen 

ska studenten visa 

förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang 

muntligt och 

skriftligt klart 

redogöra för och 

diskutera sina 

slutsatser och den 

kunskap och de 

argument som ligger 

till grund för dessa i 

dialog med olika 

grupper 

För masterexamen ska 

studenten visa förmåga 

att inom huvudområdet 

för utbildningen göra 

bedömningar med 

hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög  

3 Mycket hög Hög Mycket hög Hög Mycket hög Hög  
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4 Mycket hög Hög Hög Hög Bristande Hög  

5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  

6 Hög Hög Bristande Bristande Bristande Bristande  

7 Hög Hög Hög Hög Bristande Hög  

8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög  
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Bilaga 6 
Redovisning av underlag för bedömningi 

 

Högskolan i Halmstad 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

10 Ja Nej Nej  

      

 

Högskolan i Skövde 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

8 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

magister 

18 Ja Nej Ja  

      

 

Karolinska institutet 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

14 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

master 

17 Ja Nej Ja  

Toxikologi -  

master 

13 Ja Nej Ja  

      

 

Linköpings universitet 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Medicinsk biologi 

- kandidat 

13 Ja Nej Ja  

Medicinsk biologi 

- master 

14 Ja Nej Ja  

      

 

Lunds universitet 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

15 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 5 Ja Nej Ja  
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magister 

Biomedicin - 

master 

9 Ja Nej Ja  

      

 

Malmö högskola 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicinsk 

metodik och 

teknologi - 

master 

7 Ja Nej Ja  

      

 

Umeå universitet 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

10 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

magister 

8 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

master 

6 Ja Nej Ja  

      

 

Uppsala universitet 

Huvudområde/ 

examen 

Självständiga 

arbeten 

Självvärdering Alumn-enkäter Studenternas 

erfarenheter 

 

Biomedicin - 

kandidat 

14 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

magister 

7 Ja Nej Ja  

Biomedicin - 

master 

10 Ja Nej Ja  

Forensisk 

vetenskap - 

master 

11 Ja Nej Ja  

Infektionsbiologi - 

master 

13 Ja Nej Ja  

Molekylär 

medicin - master 

8 Ja Nej Ja  

      

 

                                                   
i
 För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett 

avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten, 

och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en 
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bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla 

arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att 

av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis 

100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population 

om 245 arbeten eller fler. 

 

Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande 

måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten 

med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents 

säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga 

arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt 

sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i 

detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög 

kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt 

säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan 

hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en 

rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen. 
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