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Prop. 2009/10:139 – en kvalitetsbedömning 

  

Här följer mina synpunkter på propositionen ”Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen”. Den givna 
utgångspunkten är att regeringens förslag ställs mot det förslag till kvalitetssäkringssystem som Högskoleverket 
(HSV) lämnade hösten 2009. 

I november 2009 uttryckte jag allvarlig kritik mot det system som HSV förespråkade. Det är glädjande att kunna 
konstatera att de kritiska invändningar som jag hade till allra största delen har undanröjts i prop. 139. Vad gäller 
de sex huvudpunkter jag då lyfte fram, är det bara den sista (den om metodproblemen) som ännu inte till fullo 
funnit sin lösning.  

  

- Det nya förslaget innebär att man kommer bort från det synsätt och de konsekvenser som den s.k. 
”målmodellen” innebär, den modell som HSV föreslagit och som inte bara är ofullständig utan som är direkt 
olämplig vid utvärdering av utbildningskvalitet.  

  

- Propositionsförslaget kännetecknas av att såväl helheten som dess delar har en inneboende logik, bygger på en 
konsekvent argumentation och är stringent i sin framställning. (Bristerna i HSV:s förslag är härvidlag 
anmärkningsvärt stora). 

- I prop. 139 framgår det tydligt att det är fråga om att göra en helhetsbedömning av resultat och kvalitet,  att 
detta således är något mer och går utöver den bedömning som lärarna gör av de studerandes självständiga 
arbeten. Kvalitetsbedömningen går alltså inte ut på att göra ”en överprövning av lärarna”, något som HSV-
förslaget gav anledning att tro. 

  

- Den ansats som förespråkas i prop. 139 är inte endast kontrollerande och inriktad på att beskriva kvalitet och 
resultat, utan den kan också sägas vara förklaringsinriktad och söka ge underlag till att utveckla och förbättra 
utbildningens kvalitet. Detta är en mycket viktig poäng med regeringens förslag. Särskilt bra är att man överlåter 
till lärosätena att via sin självvärdering komma in med de faktauppgifter, som de menar är de relevanta 
förklaringar till ett visst resultat ( alltifrån uppgifter om studerandegruppens förutsättningar att prestera ett bra 
resultat, uppgifter om den befintliga lärarkompetensen till de särskilda ambitioner som lärosätet i fråga har haft 
och som kan ha betydelse för resultatet, som t.ex. satsningar på breddad rekrytering). 



    

- I prop.139 har man klokt nog frångått att tala om ”i förväg fastställda kriterier” till att  i stället använda 
begreppet ”kvalitetsaspekter”. Det är inte heller längre fråga om att, som i HSV:S förslag, fastställa en generell 
ribba, något som knappast låter sig göras. Positivt är också att man nu skiljer på gemensamma 
utbildningsaspekter och sådana aspekter som tar hänsyn till utbildningarnas särart. Klart bättre är också att det i 
propositionen tydligt sägs att de utbildningsspecifika aspekterna ska utarbetas i samråd med de sakkunniga 
bedömarna. 

  

- Den sammansättning av bedömargruppen som förespråkas är densamma som tillämpades i det förutvarande 
kvalitetssäkringssystemet, hela tiden med goda erfarenheter. Och det klargörs vad som förväntas: att det inte är 
fråga om en överprövning utan om att ge en överblick av utbildningens samlade resultat med hänsyn till de olika 
kvalitetsaspekterna – ett samlat omdöme om utbildningskvaliteten. I propositionen framhålls vidare att 
granskningen av de självständiga arbetena alltid bör relateras till lärosätets självvärdering för att belysa 
utbildningens resultat ur kvalitetssynpunkt, något som pekar på det självklara och nödvändiga med att det är 
samma bedömargrupp som har ansvaret för hela kvalitetsprövningen av en viss utbildning. Det är ändå högst 
motiverat att understryka detta med tanke på det märkliga förslag som HSV har om att låta olika 
bedömargrupper värdera indikator 1 (lärandemål och examination) respektive bedömningsgrunden för indikator 
2 (de självständiga arbetena) samtidigt som man talar om att en helhetsbedömning ska göras. 

  

- Är också befogat, som görs i prop. 139, att betona att även bedömningen av lärarkompetens ska anpassas till 
respektive utbildning och inte värderas separat. Detta ånyo med tanke på vad som återfinns i HSV:s förslag.  

  

- Det är även framsynt att fastslå att inför varje utvärdering så ska bedömarna, inom ramen för de 
kvalitetsaspekter som har fastställts, anpassa och konkretisera  kvalitetsaspekterna och tala om hur det samlade 
omdömet bör tas fram. Ett sådant förfaringssätt liknar de propåer som har funnits i den förra utvärderingscykeln 
om att bedömarna gemensamt ska söka klargöra vilken referensram som de menar ska gälla för utvärderingen. 
Referensramen har många fördelar: att i förväg klargöra för de som utvärderas och också för bedömarna själva, 
med vilka glasögon de ser på utbildningen och dess kvalitet. Detta är att likna vid en slags varudeklaration för 
utvärderingen och ger en öppenhet och transparens som är till godo i varje kvalitetsbedömning. 

  

- Det är positivt att det i prop.139 klart sägs att den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inte kommer att 
medföra att något lärosäte får minskade resurser. Med detta besked undanröjs många av de farhågor som har 
rests från vissa lärosäten om att medel kommer att tas från de fattiga och ges till de redan rika såvida systemet 
används. I jämförelse med vad som varit fallet i HSV:s framlagda förslag kommer varje lärosäte att bli bedömd 
på ett mer juste sätt. Det blir inte lika självklart längre att det är de stora och gamla universiteten som blir de som 
kommer väl ut vid bedömningen, detta tack vare det betydligt fylligare underlag som kommer att inhämtas och 
den mer nyanserade helhetsbedömning som kommer att göras utifrån det förslag som finns i prop. 139. 

  

  

En sak som dock inte alls berörs i prop.139 gäller de metodiska problem som i första hand är förknippade med 
granskningen av de självständiga arbetena men även med alumnienkäterna. De resonemang om metodiska och 
tekniska frågor som återfinns i HSV:s förslag visar tydligt på att ett stort arbete krävs för att problemen ska bli 
lösta och för att granskningen och enkäten ska få den reliabilitet och legitimitet som de behöver ha. Att, som 
sägs i prop. 139, ett utvecklingsarbete skyndsamt ska genomföras så att tidigare studerandes synpunkter kan ingå 
i utvärderingen, torde t.ex. inte bli helt lätt att i förstone leva upp till. 



  

Jag ställer mig också frågande till att man i prop.139, skriver fram platsbesöken som att de alltid ska göras, 
oavsett vilket resultatet är och oavsett om bedömarna fått den information de anser sig behöva via 
självvärderingen eller inte. För att ett platsbesök ska vara motiverat ska det ha ett klart mervärde och inte bara 
göras för att det föreskrivs. Ett lika flexibelt och situationsanpassat skrivsätt som i övriga frågor hade varit att 
föredra också vad gäller platsbesökens vara eller icke vara. 

  

Jag vill också understryka att det även fortsättningsvis är högst motiverat att komplettera de 
kvalitetsbedömningar som behandlas i prop. 139 med ”tematiska utvärderingsstudier”( t.ex. internationalisering, 
jämställdhet). Även utvärderingar som leder till ”utmärkelse för särskilt framstående utbildningsmiljö” bör 
finnas kvar – ett starkt motiverande inslag, som inte är särskilt arbetskrävande för HSV, men som betyder 
mycket i fråga om att stimulera till kvalitetsutveckling. Sammantaget kommer dessa tre slag av utvärderingar att 
utgöra ett utmärkt svenskt kvalitetssäkringssystem, ett system som även får stor acceptans och väcker respekt i 
andra länder.   

   

Sigbrit Franke, mars 2010 
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Så här tycker jag om Högskoleverkets förslag till nytt 
kvalitetssäkringssystem: 
April 14th, 2010 

Kritisk reflektion: Högskoleverkets förslag till ny kvalitetsutvärdering  

  

Bakgrund  

Den utvärdering av svensk högskoleutbildning som föreslås ska göras på basis av tre kvalitetsindikatorer: 
lärandemål och examination, läranderesultat samt studenternas erfarenheter. För den första indikatorn anges tre 
bedömningsgrunder: lärcentrerad undervisning och progression, utbildningens användbarhet på och för 
arbetsmarknaden och samlad lärarresurs. För den andra anges granskning av självständiga arbeten och för den 
tredje indikatorn två bedömningsgrunder: student-  och alumnenkäter.  

Förslaget vilar på ett s.k. produktionstänkande, där utbildningens kvalitet antas kunna bedömas utifrån 
individernas resultat i förhållande till de uttryckta målen. En strävan i ”målmodellen” är att så långt som möjligt 
uttrycka mål och resultat i samma termer (se fig. 2.) Kontrollsyftet är det primära. Utbildningens kvalitet ska 
fastställas genom att granska om studenternas prestationer uppfyller de mål som är formulerade.  

Det nya förslaget kan ställas mot det utvärderingssystem som Högskoleverket tillämpat från sekelskiftet fram till 
idag. Härvid utgår utbildningsutvärderingarna från ett förklaringsinriktat tänkande, med krav på att information 
om såväl utbildningens förutsättningar (inklusive mål) som dess process och resultat måste inhämtas vid en 
utvärdering. Syftet är vidare än att bara utöva kontroll. Utvärderingen ska ge underlag för att kunna vidta 
åtgärder för en förbättrad utbildning. Utifrån sin referensram ska utvärderaren söka tolka de framkomna 
resultaten, söka förklara dessa och ge rekommendationer om vad som behöver göras för att förändra 
resultatbilden och förbättra utbildningskvaliteten.  



Med det nya förslaget förändras inte bara utbildningsutvärderingarna i grunden (syftet, tänkandet, ansatsen). De 
tre former av utvärdering som härutöver ingått i systemet försvinner: lärosätesbedömningarna (initierades för att 
stimulera till ökad autonomi i fråga om det egna kvalitetsarbetet), utvärdering för att erhålla utmärkelsen 
”särskilt framstående utbildningsmiljö ( en möjlig grund för att tilldelas extra resurser) och tematiska 
utvärderingar ( för att särskilt fokusera kvalitetsaspekter som t.ex. jämställdhet, internationalisering, 
forskningsanknytning). Det system för utvärdering av högre utbildning, med dess olika former och med en 
förklarings- och åtgärdsinriktad helhetsansats föreslås alltså ersättas av en utvärdering, där ambitionen är att 
uttala sig om utbildningens kvalitet genom att kontrollera om individresultat uppfyller uttryckta mål.  

  

Min huvudkritik av det nya förslaget till kvalitetsutvärdering:  

1.       Tonvikten på kontrollsyftet (ger högst begränsat och bristfälligt underlag för utveckling av utbildningens 
kvalitet).2.      Tonvikten på individresultat som mått på utbildningskvalitet (ger ej underlag för att uttala sig om 
utbildningens kvalitet. Ett bra resultat är t.ex. beroende av studenternas förkunskaper, den undervisningstid som 
står till förfogande etc.)3.      Tonvikten på beskrivning, och då bara av uttryckta mål och resultat (blir ej möjligt 
att peka på och rekommendera åtgärder på politisk nivå, på lärosätes-  respektive på 
institutionsnivå).4.      Intrånget i lärarnas ansvarsområde från central myndighetsnivå (rimmar illa med tankar 
om ökad autonomi. Utvärderingen är närmast att likna vid en överprövning av lärares arbete).5.      Avsaknaden 
av stimulans att betona mer generella och övergripande kvalitetsaspekter i utbildningen (t. ex utbildningens 
internationalisering, dess forskningsanknytning).6.      De stora metodproblemen (särskilt vid bedömning av 
självständiga arbeten och utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden).  

Det dunkelt sagda…  

Även om man, trots den massiva kritik som har riktats och riktas mot utvärdering enligt mål–resultatmodellen, 
önskar tillämpa modellen, är förslaget synnerligen vagt och bristfälligt i fråga om hur utvärderingen ska 
genomföras och hur ett slutomdöme ska kunna ernås som håller för beslut dels om indragen examensrätt, dels 
om resurstilldelning. Det förslag som presenteras kännetecknas av flera motsägelser och en rad oklarheter.  

-T.ex. förs ett resonemang som går ut på att genom att inte bara granska resultat och inte heller enbart förväntade 
resultat så undviker man de svagheter som mål – resultatmodellen har. Det tycks som om man inte inser att det 
är den egna modellen man har beskrivit när man, helt riktigt, drar slutsatsen ”En sådan utvärdering kan inte ge 
någon bild av vilken roll utbildningen haft för studentens kunskaper och kan därmed inte uttala sig om 
utbildningens kvalitet”. Tala om självmål!  

-Om än motvilligt, tycks det, så har man tagit med en förutsättning (lärarnas samlade kompetens) med motivet 
att ” undervisning måste bedrivas professionellt och utifrån förankring i aktuell forskning om studenters 
lärande”. Det som ska mätas är dock begränsat till den tid som ägnas åt viss utbildning/kurs. Inget sägs om hur 
kunskaper om lärandeforskning ska kunna mätas och bedömas.  

-I texten utlovas och betonas transparens och i förväg fastställda kriterier. Dock visar det sig att 
bedömningskriterier t.ex för indikator 2 (granskning av självständiga arbeten) ”har ett antal metodmässiga 
svagheter” som ej är lösta. En fastställd betygsribba förespråkas i stället som ett slags universallösning: ”att 
fastställa om ett/flera arbeten faller under ribban går att fastställa med fullständig säkerhet”. Sic! För att nå rimlig 
säkerhet krävs förstås ett lika stort urval som om kvaliteten i sig skulle bedömas.  

 - Vidare är frågetecknen många kring trovärdigheten i bedömningarna. En generell  ribba oberoende av vilken 
utbildning det rör sig om? Jämförbarheten mellan ”specifika”ribbor? De synnerligen tveksamma utfall som blir 
resultatet av att endast indirekt definiera en övre ribba för vad som är godtagbar respektive utmärkt god 
kvalitet?  Antal arbeten som måste bedömas?  Antal bedömare som måste anlitas för vart och ett av de 
självständiga arbetena?  

-Hur utbildningens användbarhet ska bedömas är också ett stort frågetecken. Det torde vara tämligen 
komplicerat att ”granska de generiska/överförbara förmågor och kompetenser som är nödvändiga för att kunna 
fungera i ett arbete och som efterfrågas av arbetsgivare”.  T. ex. kan det röra sig om ”att möta förändringar i 
arbetslivet”.  



-Vilka viktningsprinciper som ska tillämpas har ännu inte tagits fram (” principer för den slutliga viktningen 
mellan bedömningsgrunder för respektive indikator liksom för den slutliga helhetsbedömningen av kvalitet ska 
också liksom bedömnings-kriterierna fastställas i förväg”). Denna fråga är tekniskt komplicerad och blir gärna 
kontroversiell. Den blir knappast lättare att hantera om Högskoleverkets tilläggsförslag om att låta olika 
bedömningsgrupper värdera indikator 1 (lärandemål och examination) respektive bedömningsgrunden för 
indikator 2 (de självständiga arbetena) vid en och samma utvärdering. Motivet till ett sådant förslag är 
svårbegripligt, inte minst med tanke på talet om helhetsbedömning. -Innehållet i studentenkäten är oklart 
(”någon utländsk modell”), liksom hur ofta den ska distribueras. Detsamma gäller alumnenkäten. De mycket 
låga svarsfrekvenser som oftast gäller för studentenkäter gör det dessutom problematiskt att använda resultaten 
som en självständig indikator för resursfördelning/ifrågasättande av examensrätt.  

-Enligt förslaget förutsätts bedömargrupperna göra platsbesök, något som kan ifrågasättas vid utvärdering med 
mål-resultatmodell. Det material som ska granskas kan levereras till bedömarna digitalt och granskningen kan 
lika väl utföras på hemmaplan. Det är knappast motiverat att göra tids- och kostnadskrävande besök vid de olika 
lärosätena, om de inte används på ett meningsfullt sätt (t.ex. för samtal om hur undervisningen bedrivs och vilka 
ändrade förutsättningar som krävs för att den ska kunna bli bättre-frågor som ju inte är intressanta i en 
utvärdering enligt mål-resultatmodellen).  

Med andra ord är oklarheterna stora både i fråga om vad som ska bedömas och hur bedömningarna ska 
genomföras. Såväl validitets- som reliabilitetsproblemen är allvarliga. Att anamma ett förslag som detta är ”att 
köpa grisen i säcken”.  

Ett spännande och svårtippat framtidsscenario  

Vilka konsekvenserna blir av en utvärdering enligt den föreslagna mål-resultatmodellen är det för tidigt att med 
säkerhet uttala sig om. Forskning visar dock på en uppenbar konsekvens, som rör möjligheten att få sig tilldelat 
extraresurser: de lärosäten och de utbildningar som har högst söktryck ligger bäst till. Studenter med höga 
gymnasiebetyg/höga resultat på Högskoleprovet har stor sannolikhet att lyckas i sina högskolestudier. Det 
innebär att man i förväg kan prognosticera hur utfallet vid utvärdering enligt det nya förslaget blir. Det är 
exempelvis tämligen uppenbart att det är en föga lönsam strategi för ett lärosäte att betona ett övergripande mål 
som ”breddad rekrytering”, om man vill komma väl ut i denna form av utvärdering. Lika uppenbart är att 
högskolorna och även de nyare universiteten löper stor risk att hamna i strykklass.Det blir spännande att följa 
mottagandet både på kort och på längre sikt. Hur ska en proposition kunna skrivas på basis av det underlag som 
levererats? Vad blir lärares/rektorers reaktioner när förslaget konkretiserats och när konsekvenserna uppenbaras? 
Kommer det att vinna fortsatt gehör, när det står klart att inte bara självständiga arbeten och uppsatser som skrivs 
inom utbildningarna på grund- och avancerad nivå utan också, i analogins namn, doktorsavhandlingar ska 
överprövas vid utvärdering av landets forskarutbildningar? Vem vill ställa upp som utvärderare med det föga 
stimulerande uppdraget att granska måldokument och examinationsuppgifter eller att läsa och överpröva 
bedömningar av självständiga arbeten eller avhandlingar, och det med vetskap om utvärderingens konsekvenser? 
Och vad händer vid ett eventuellt regeringsskifte? Vad händer om Högskoleverket inte får godkänt av ENQA för 
sin tänkta insats som utvärderingsansvarig myndighet?  

  

  

  

  

  

November 2009  

Sigbrit Franke 
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Pictures from Midsummer - June 19th, 2009 
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Göteborg 27-28 maj 
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Hello world! 
February 12th, 2009 

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »  

Archives 
• June 2011 
• April 2010 
• June 2009 
• February 2009 

Categories 
• Uncategorized  



Pages 
• Home 
• About 

• Blogroll 
o Tennisfacts 
o WordPress.com 
o WordPress.org 

Sigbrit Frankes blogg is proudly using the Bosa theme originally designed by If..Else. Powered by WordPress  
	  


