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Vi har nu fått propositionen om nytt system för utvärdering av landets högskoleutbildningar.  Resultatbegreppet 
har varit och är en central del i diskussionen om systemet. Jag vill resonera något om detta begrepp från två 
utgångspunkter: utbildnings kontra studentresultat och resultatbegreppet i ett Bolognaperspektiv. Men först vill 
jag räta ut en missuppfattning. som rör om Högskoleverket utfört sitt uppdrag enligt anvisningar eller inte.  
Regeringsuppdraget innefattade under rubriken Regeringens beslut att ”lämna förslag till hur ett nytt system för 
utvärderingar av utbildningar baserat på kvalitet närmare skulle kunna utformas”. Under rubriken Skälen för 
regeringens beslut uttryckte regeringen en önskan att ett kommande utvärderingssystem ”starkare än idag ska 
fokusera på kvaliteten i utbildningsresultaten”. Det här var alltså regeringens ”beställning” och inget annat. Det 
har dock under tidens gång, framför allt efter den 15 september, transformerats till att det nya systemet för 
kvalitetsutvärdering inte ska innefatta något som har med förutsättningar och processer att göra, enbart granska 
resultat. Vad menas då med resultat? 

MED UTGÅNGSPUNKT i uppdraget – och förankrat hos sektorn och studenterna, – har Högskoleverkets för-
slag fokus på kvaliteten i utbildningarnas resultat och inte på studenternas resultat. Dessa två resultatbegrepp är 
inte helt överlappande. Det är belagt att den variabel som är starkast korrelerad till individens studieframgång i 
alla utbildningssystem oavsett nivå är studentens familjebakgrund, dvs. socioekonomisk status. Att i stort sett 
enbart utvärdera studieresultaten (de självständiga arbetena), som propositionen signalerar och därefter säga 
något entydigt om utbildningarnas kvalitet är metodmässigt inte möjligt. I propositionen försöker man lösa det 
med hjälp av den (bort)förklaringsmodell som införts. I självvärderingarna ska uppgifter om studenternas 
bakgrund redovisas för att förklara dåliga resultat. Hur lämpligt det är att etikettera studenter och utbildningar på 
det sättet och hur transparenta bedömningskriterier ska kunna utformas i ett sådant system är två av många 
frågor som väcks. Högskoleverkets förslag löser denna problematik genom att ha tre indikatorer som balanserar 
varandra där slutomdömet handlar om kvaliteten i utbildningen, inte kvaliteten på studenterna. 

DEPARTEMENTETS KRITIK av Högskoleverkets förslag har rört i stort sett alla delar. Från att begrepp som 
lärande och lärandemål inte ska få ingå, till att verket bygger upp  administrativa ITstödsystem. Nu har man dock 
bestämt sig och den politiska retoriken är tydlig – staten ska inte lägga sig i något som har med processer att göra 
utan enbart granska resultat. Allt annat är normerande och ett hot mot den akademiska friheten. I propositionen 
kopplar man detta till Bolognaprocessen (s.13). Märkligt nog innehåller propositionen ändå en rad inslag som 
handlar om just processer och förutsättningar. 
Jag kan bara konstatera att man tycks ha missförstått hela kärnan i Bolognaprocessens kvalitetsutvecklande del. 
Den delen består i stor utsträckning av det som i Bolognasammanhang uttrycks som övergången från ”teacher 
driven provision” till ”studentcentered learning and teaching”. Här är begreppet learning outcomes/lärandemål 
det centrala. Learning outcometänkandet baserar sig på forskning om aktivt lärande där det idag finns mycket 
stöd för hur det effektiviserar lärprocessen. Perspektivbytet har antagligen varit det enskilt mest kraftfullt 
kvalitetshöjande instrumentet som överhuvudtaget har ”drabbat” universitetsvärlden. Konsekvensen är ett 
betydligt mer resultatorienterat synsätt på undervisning och lärande. Kursplanerna, tidigare ofta döda dokument, 
bidrar nu, genom en gigantisk arbetsinsats av landets universitetslärare, till att fokus i alla utbildningar ligger på 
att studenterna verkligen ska nå utbildningens mål. 
Propositionens resultatbegrepp har inget med Bolognaprocessen att göra. Tvärtom, genom att uttryckligen tala 
om att granskningar av utbildningarnas lärandemål och deras koppling till högskoleförordningens 
examensbeskrivningar och examinationen, inte får förekomma (s.12) arbetar man sig aktivt bort från de 
överenskommelser man under en lång rad år gjort inom ramen för Bolognaprocessen. Sammanblandningen och 
feldefinitionen/översättningen av learning outcomesbegreppet är uppenbar. Learning outcomes är ett 
resultatorienterat begrepp med avseende på just undervisningsprocesser.  
Att som i propositionen hävda att förslaget ligger i framkanten på Bolognautvecklingen är alltså direkt felaktigt. 
Den trista sanningen är istället att Högskoleverket löper stor risk att inte bli ackrediterade i enlighet med 
European Standards and  Guidelines krav på oberoende för den granskande myndigheten. Dessa krav är i första 
hand framtagna för att förhindra politisk inblandning i såväl framtagandet som användningen av 
kvalitetsutvärderingssystemen i länder med auktoritära statsskick. Det är i det sällskapet vi befinner oss idag. I 
den akademiska frihetens namn. 
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Se särskilt ENQA:s senaste position paper: http://www.enqa.eu/files/ENQA_position_paper%20(3).pdf – punkt 
3“External quality assurance processes should pay more  attention to qualifications frame works in general, and 
to intended learning outcomes in particular, and to the assessment of their actual attainment.” 

 

	  


