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Den mest omfattande utvärderingen av svensk högskoleutbildning pågår för närvarande. 
Universitetskanslersämbetet ska fram till 2015 utvärdera all utbildning som leder till examen. Metoden innebär 
att ta reda på i vilken mån studenterna når examensmålen som är uttryckta i högskoleförordningen. Kort sagt, 
håller utbildningen vad den lovar? Det innebär utvärdering utifrån en annan ideologi än vad som är vanligt i de 
flesta europeiska länder. Efter att ha kommit något mer än halvvägs så kan jag konstatera att metoden fungerar 
och är rättvisande. Det driver också på kvaliteten i högre utbildning. 

Rektorer och prorektorer vid Lunds och Uppsala universitet hävdar på Brännpunkt 23/9 att dagens 
utvärderingssystem inte håller måttet och kritiserar det för sin starka betoning på kontroll till förfång för 
utveckling. Jag delar inte deras syn. Det nya utvärderingssystemet sjösattes 2011 efter ett forcerat 
utvecklingsarbete. Vi granskar effekterna av metoden underhand i syfte att få ett så gediget system som möjligt. 
Mot bakgrund av våra egna iakttagelser samt synpunkter från högskolesektorn, bland annat vid ett antal 
konferenser, så har vi gjort justeringar av metoden. Grunden ligger dock kvar, det är resultaten som är i fokus. 
Examensarbetet intar en central plats i utvärderingen men inte så entydigt som författarna påstår. När vi 
utvärderar yrkesexamina spelar andra underlag allt större roll och i vissa fall utgör annat underlag redan i dag det 
tyngsta underlaget. Likaså är underlaget bredare än vad termen ”resultat” antyder. Det är uppenbart att en del 
examensmål måste redovisas som processer eller förutsättningar. Så sker redan i dag. 

Bedömningen om målen uppnås genomförs av lärare och forskare vid svenska och internationella lärosäten, 
bland annat från Uppsala och Lunds universitet. Startpunkten i deras arbete är att välja vilka examensmål som 
utvärderingen ska baseras på. Universitetskanslersämbetet vill inte bestämma vad som är viktiga och oviktiga 
mål för utbildningen – det ska utbildningsansvariga på svenska lärosäten göra. Vår roll är att bygga och kalibrera 
systemet. Några mål är vaga och svåra att utvärdera mot, men när Uppsala och Lunds universitet utfärdar 
examen för en student så måste de rimligen ha någon aning om på vilka grunder de gör detta. Det är dessa 
grunder vi frågar efter. 

 

All utvärdering innebär en balans mellan kontroll och utveckling, och det svenska systemet har betoning på 
kontroll. Just nu arbetar vi med uppföljning av de utbildningar som 2012 uppvisade brister. Det framgår att 
lärosätena genomfört ett omfattande utvecklingsarbete med anledning av utvärderingsresultaten. Det är ingen 
tvekan om att systemet är starkt utvecklingsdrivande, trots att betoningen fortfarande ligger på kontroll! 

Den europeiska organisationen ENQA har en utvärderingsideologi som utgår från varje lärosätes eget 
kvalitetsarbete och egna mål. Sveriges system är tuffare med utvärdering mot resultat och nationella mål. 
Sverige gör något nytt inom utvärdering av högre utbildning – som i dag är den största statliga sektorn – men 
även stora utbildningskulturer som Nederländerna och Australien betonar resultatet av utbildningen. Och detta är 
sannolikt framtiden – vilket inte utesluter att utvärdering fungerar som en stark utvecklingskraft. 
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Fler debattartiklar om högskolan:  
• to 27 feb ”Misslyckande för högskolan mörkas”  
• 20 dec 2013 ”Kvaliteten måste lyftas fram”  
• 28 nov 2013 ”Många utbildningar ger för lite”  
• 26 nov 2013 ”Studenterna måste själva ta mer ansvar”  



• 25 nov 2013 ”Bråttom att rätta till högskolans brister”  
• 23 nov 2013 ”Högskolan har akuta problem”  
• 21 nov 2013 ”Studier på högskola måste vara krävande”  
• 13 nov 2013 ”Sveriges lärosäten bör bli mer självständiga”  
• 12 okt 2013 ”Sämre universitet med privatisering”  
• 30 sep 2013 ”Hela utbildningar svartmålas”  
• 25 sep 2013 ”Utvärderingen är rättvisande”  
• 23 sep 2013 ”Kvalitetsgranskning håller inte måttet”  
• 19 maj 2013 ”Nätkurser kan slå ut svenska universitet”  
• 13 mar 2013 ”Byråkratin hindrar topputbildningarna”  
• 28 jan 2013 ”Etableringspeng ett hån mot högskolan”  
• 27 jan 2013 ”Förslagen slår in öppna dörrar”  
• 24 jan 2013 ”Låt kvaliteten styra anslagen”  
• 22 jan 2013 ”Högskolan lider av systemfel”  
• 19 aug 2012 ”Högskolans brister måste tas på allvar”  
• 11 apr 2012 ”Kvantitet riskerar att gå ut över kvaliteten”  
• 21/11 Brännpunkt Direkt Är det för slappt att studera på högskolan?  

 


