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REPLIK. Det nya sättet att utvärdera högskoleutbildningar har väckt diskussioner. Men det är en metod som 
fungerar, det kan jag med eftertryck säga. Anders Flodström och Lena Adamsson är inte uppdaterade på 
högskolelagen skriver universitetskansler Lars Haikola. 
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Lena Adamsson och Anders Flodström avslöjar en felaktig och gammaldags syn på svensk högskoleutbildning i 
sitt debattinlägg i Ny Teknik. De påstår dessutom att Högskoleverkets system för att utvärdera utbildningar 
hämmar utvecklingen inom högskolorna med följden att Sverige står sämre rustat att möta de globala 
utmaningarna. Det finns ingen grund för det påståendet. 

Enligt min mening finns det ett gediget system för att säkra utveckling och en god kvalité i svensk 
högskoleutbildning. Första steget är när ett lärosäte ansöker om att få utfärda en examen. Avgörande för att få 
detta tillstånd är att lärosätets interna kvalitetsarbete håller hög klass, det är en av flera förutsättningar för 
Högskoleverkets beslut. 

Lärosätena har därefter det primära ansvaret för utveckling av utbildningarna. Högskoleverket genomför sedan 
kvalitetsgranskningar av varje utbildning utifrån om resultat uppnås. 

Studenter, arbetsgivare och hela samhället har rätt att kräva att svensk högskoleutbildning når resultat utifrån de 
examensmål som uttrycks i högskolelagen. Det är ett nytt sätt att utvärdera högskoleutbildningar, vilket har 
väckt diskussioner. Men det är en metod som fungerar, det kan jag med eftertryck säga nu efter att vi granskat ett 
stort antal, dock långt ifrån alla, utbildningar. Metoden kan ytterligare förfinas och utvecklas, och det kommer att 
ske. Men grunden att utvärdera hur studenterna når examensmålen ligger fast. 

Anders Flodström och Lena Adamsson beskriver granskning av examensarbeten som ”uppsatstävling”. Det visar 
att de inte är uppdaterade i högskolelagens skrivningar om att det handlar om självständiga arbeten, som inte ens 
behöver vara en skriftlig produkt. Det ligger också i Bolognareformens idé om att examensarbetet ska spegla 
hela utbildningen. Med den insikten är det högst rimligt att studenternas examensarbeten bedöms utifrån hur de 
når examensmålen. 

Det torde vara värdefullt för presumtiva arbetsgivare att veta att de mål som gäller för civilingenjörsexamen 
faktiskt har uppnåtts. Alla mål syns dock inte i examensarbetet, exempelvis civilingenjörsexamens mål att ”visa 
förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning”. Där måste lärosätet i den så kallade 
självvärderingen förklara och visa hur det målet nås. 

Högskoleverket anlitar experter för att göra bedömningarna i utvärderingarna, det är lärare och forskare från 
svenska och nordiska högskolor, studenter och inte minst arbetslivsföreträdare. De har hittills varit påtagligt 
nöjda med att få utgå från examensarbetet som ett av underlagen för sin bedömning. I de erfarenheter vi har av 
att utvärdera yrkesutbildningar visar det sig att självvärderingens bredare underlag är viktigare. 

Det är korrekt att vår utvärderingsmodell ibland visat att en utbildning som har gott förhandsrykte inte håller 
måttet. De når inte alla examensmål. I andra fall har vi sett att mindre kända utbildningar håller mycket hög 
kvalité. Resultaten kan te sig överraskande men det finns inget belägg för att det rör sig om plagiat eller fusk i 
högre grad i dessa fall. Högskoleverkets regelbundna tillsynsverksamhet ger en god bild över det seriösa arbete 
som alla lärosäten bedriver för att förekomma sådana oegentligheter. 

Avslutningsvis vill jag korrigera den sista felaktigheten om omdömet från den internationella organisationen 
ENQA. Högskoleverket är ”full member under review”. Högskoleverket har fortsatt ett medlemskaps alla 
skyldigheter och rättigheter, men ENQA har noterat att vi har infört ett utvärderingssystem som skiljer sig från 
de gängse i Europa. Vi får ”fully” eller ”substantially complient” på sju av femton krav, och ”partially 
complient” på övriga åtta. Därför ska en ny granskning av vårt system ske under 2013. Högskoleverket och den 
kommande myndigheten Universitetskanslersämbetet strävar efter att bli ”full member”. 

Lars Haikola, Universitetskansler 



 


