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Information om revision av Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering 2011 – 2014
Bakgrund
Det nuvarande kvalitetssäkringssystemet har fokus på resultat. Bedömargruppen har
tillgång till fyra bedömningsunderlag. Dessa är studenternas självständiga arbeten, en
självvärdering som skrivs av lärosätet för varje utbildning (examen) som utvärderas,
studenternas erfarenheter av utbildningens resultat i förhållande till målen i
examensbeskrivningen samt en alumnenkät. Därtill kommer möjligheten för
bedömargruppen att samtala med representanter för utbildningen (platsbesök) i de fall
underlagen inte ger svar på frågan i vilken utsträckning studenternas faktiska
studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Erfarenheter från de första utvärderingarna
De tio första utvärderingsprojekten börjar nu närma sig sitt slut och Högskoleverket
har tagit del av preliminära bedömningar. Utifrån de sakkunnigas preliminära
yttranden drar Högskoleverket slutsatsen att det med verkets nuvarande system för
kvalitetsutvärdering inte går att göra en rättssäker bedömning av de utbildningar som
har få resultat från de senaste tre åren.
Högskoleverket kommer därför att revidera systemet för kvalitetsutvärdering 2011 –
2014. Förändringen innebär att endast utbildningar där det finns minst fem självständiga
arbeten från de senaste tre åren, ska ingå i systemet för kvalitetsutvärderingar.
Högskoleverket återkommer till hur utbildningar med färre än fem självständiga
arbeten ska utvärderas. Även denna utvärderingsmodell kommer att ha fokus på
utvärdering av studenternas faktiska resultat i förhållande till examensmålen.

Konsekvenser
För likvärdighetens skull kommer revisionen av Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering att genomföras innan de första utvärderingsbesluten fattas. Det
material (självvärderingar, bedömningar med mera) som finns för de små
utbildningarna i omgång 1 och 2 behandlas av Högskoleverket som arbetsmaterial och
kommer att användas i den utvärdering som kommer att genomföras särskilt för små
utbildningar.
Frågor om vad förändringen innebär besvaras av avdelningschef Maria Sundkvist (08 –
563 086 93) och biträdande avdelningschef Karin Järplid Linde (08 563 087 86)
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