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Slutsatser
Den här rapporten visar hur de granskningar, utvärderingar och
uppföljningar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om
under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i
universitetens och högskolornas verksamhet. Redovisningen är ett årligt
uppdrag till myndigheten från regeringen.
Av underlagen framgår följande:
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En majoritet av de som svarat på uppföljningsenkäterna till
kontaktpersoner uppger att UKÄ:s granskningar och
utvärderingar har bidragit till kvalitetsutveckling på lärosätet och
i utbildningarna. De lyfter fram både självvärderingen och
bedömarnas rapport som kvalitetsdrivande.



Uppföljningarna av de utbildningar som fått det samlade
omdömet ifrågasatt kvalitet sätter press på lärosätena och
utbildningarna att intensifiera sitt kvalitetsarbete.
Uppföljningarna av forskarutbildningar visar att några av de
vanligaste åtgärderna är att utöka lärarresurser, anställa fler
doktorander, erbjuda fler forskarutbildningskurser, integrera
jämställdhet i utbildningarna och arbeta mer strukturerat med
den individuella studieplanen.



UKÄ kommer att följa upp samtliga nio lärosäten vars
kvalitetssäkringsarbete har granskats, genom att de inom en viss
tid får lämna in en redovisning av genomförda åtgärder. I åtta
fall är det kvalitetssystemen som inte är tillräckligt utvecklade
eller inte har prövats i tillräcklig utsträckning, för att bedömarna
ska kunna bedöma att lärosätena kan säkerställa kvaliteten på
utbildningarna.



Nästan hälften av utbildningarna till förskollärar- och
grundlärarexamen kommer att följas upp på grund av
kvalitetsbrister. Bristerna gäller framför allt måluppfyllelsen av
delar av de nationella examensmål som valts ut för
utvärderingen. De delar som har störst brister är kunskap om
forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande.



De forskarutbildningar som utvärderades under 2019 håller i
allmänhet hög kvalitet. Men av de utbildningar som fick
ifrågasatt kvalitet under 2018 och 2019 har lärosätena i flera fall
fattat beslut om att lägga ned utbildningarna.



De återföringskonferenser som UKÄ har ordnat efter avslutade
utvärderingar har erbjudit en plattform för
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lärosätesrepresentanterna och bedömargruppernas ordförande.
Tillsammans har de kunnat utbyta tankar och erfarenheter om
utvärderingsprocessen och fördjupat diskussionen om de
iakttagelser som bedömarna har gjort och skrivit fram i
yttrandena.
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Inledning
Den här rapporten redovisar hur Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har
bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och
högskolornas verksamhet genom sina utvärderingar. Redovisningen görs
varje år på uppdrag av regeringen, enligt myndighetens instruktion1.
UKÄ har tagit fram det nuvarande nationella systemet för
kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning i nära dialog med
universiteten och högskolorna. Det kommer att användas 2017–2022.
Kvalitetssäkringen består av fyra komponenter: granskningar av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (lärosätesgranskningar),
utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar och tematiska
utvärderingar.
Centralt för kvalitetssäkringssystemet är UKÄ:s och lärosätenas
gemensamma ansvar för kvalitetssäkringen av högre utbildning.
Granskningarna utgår från högskolelagen (1992:1434),
högskoleförordningen (1993:100) och de europeiska principerna för
kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG,
2015)2. Metoden vilar på kollegial granskning med bedömare som
tillsätts av UKÄ men nomineras av lärosätena, Sveriges förenade
studentkårer och av intressenter från arbetslivet. Liksom i UKÄ:s
föregående system granskas att lärosätena säkerställer att studenterna har
uppnått de nationella examensmålen när de tar sina examina.
Rapporten inleds med ett metodavsnitt med en beskrivning av vilken typ
av underlag som ligger till grund för slutsatserna i rapporten. Därefter
presenteras vår analys av materialet, följt av en sammanfattning och
avslutande reflektioner.

Metod och underlag
Som nämnts ovan är syftet med denna rapport att redovisa hur UKÄ:s
granskningar har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i
universitetens och högskolornas verksamhet. Vi har tolkat det som att
UKÄ ska redovisa effekter av sina granskningar.

11

Enligt 2 § andra stycket förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
ska myndigheten årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till kvalitetsutveckling och hög
kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet.
2

Se UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området
för högre utbildning (ESG), 2015.
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I denna rapport använder vi begreppet ”effekt” i enlighet med
Ekonomistyrningsverkets definition enligt vilken en effekt är ”en
förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som
annars inte skulle ha inträffat”3.
Med åtgärder menas i denna rapport de åtgärder som lärosätena vidtar
inför, eller till följd av, UKÄ:s granskningar. Förändringarna är effekter
av de åtgärder som lärosätena vidtar inför eller till följd av
granskningarna. Eftersom nuvarande kvalitetssäkringssystem är relativt
nytt finns ännu begränsat med underlag för att med säkerhet uttala sig
om dess effekter. Däremot kan åtgärderna visa om lärosätena hörsammat
resultatet av UKÄ:s granskningar, och på vilket sätt. Det kan också ge en
vink om vilka effekter granskningarna kan få på lite längre sikt.
Underlaget för att studera detta består dels av utfallet av utvärderingar av
lärarutbildning, forskarutbildning och av uppföljningar av
forskarutbildningsutvärderingar, dels av lärosätesgranskningar. Utfallet
av dessa utvärderingar och uppföljningar kompletteras med en
redogörelse av vilka bedömningsområden som bedömts som
tillfredsställande respektive inte tillfredsställande och av en redogörelse
för de vidtagna åtgärder som lärosätena redovisat i uppföljningarna.
Som underlag återges även resultat från enkäter som UKÄ ställt till
kontaktpersoner vid de lärosäten som genomgått granskningar. I UKÄ:s
kvalitetssäkringssystem ingår att utvärderingarna följs upp via enkäter.
Det gäller även utbildningar eller lärosäten som blivit godkända i
utvärderingarna. De enkäter som ingår i underlaget skickades ut till
kontaktpersoner för lärosätesgranskningarna i omgång 1 och 2, samt till
utbildningsutvärderingarna som UKÄ fattade beslut om under 2019, det
vill säga förskollärar- och grundlärarutvärderingen samt
forskarutbildningsutvärderingar.
Nedanstående fråga ställdes endast till kontaktpersoner för
utbildningsutvärderingarna.
1) Bidrar utvärderingen till att kontrollera faktiska förhållanden
och resultat, det vill säga att utbildningen/forskarutbildningen
uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar?
Följande fråga ställdes till kontaktpersoner både för
lärosätesgranskningar och för utbildningsutvärderingar.
2) Bidrar utvärderingen till utbildningens/forskarutbildningens
kvalitetsutveckling? 4

3

Kajsa Nilsson. Effektutvärdering: att välja upplägg. Ekonomistyrningsverket, 2006, s. 9.
UKÄ har även genomfört enkäter till bedömarna i de olika utvärderingarna, främst om
metodfrågor.
4

7

UK Ä 2019: KVA LIT ETSSÄ KR ING OC H KV ALITETS UTVE CK LIN G 2019

Förutom via enkäter har UKÄ ordnat återföringskonferenser dit
representanter från de lärosäten och lärarutbildningar som genomgått
utvärdering bjudits in. Några enkätundersökningar för att ta reda på om
lärosätesrepresentanterna tycker att konferenserna bidrar till
kvalitetsutvecklingen har inte genomförts, men däremot finns
dokumenterat vad som kommit upp vid konferenserna. Dokumentationen
är ytterligare underlag till redovisningen av hur UKÄ:s
kvalitetssäkringssystem bidrar till att utveckla lärosätenas verksamhet.
UKÄ:s kvalitetssäkringssystem består av ytterligare två komponenter
utöver lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar, nämligen
examenstillståndsprövningar och tematiska utvärderingar. Några
tematiska granskningar har inte gjorts eller följts upp under 2019.
Däremot kan nämnas att universiteten och högskolorna i sina
regleringsbrev för 2020 har fått i uppdrag att redovisa hur de följt upp
rekommendationerna i UKÄ:s tematiska utvärdering från 2017 om
hållbar utveckling5.
Det har gjorts flera examenstillståndsprövningar. Men underlaget för att
utreda om prövningarna har varit kvalitetsdrivande är för begränsat, på
grund av att de enkäter som görs till lärosätenas kontaktpersoner inte
innehåller frågor om det. Vi har därför valt att inte inkludera den
komponenten i den här redogörelsen över kvalitetssäkringssystemets
kvalitetsdrivande effekter. Däremot är det värt att nämna att samtliga
statliga högskolor nu har tillstånd att bedriva forskarutbildning inom
minst ett forskningsområde6. Ett stort arbete har därmed lagts ned vid
högskolorna för att bygga upp tillräckligt starka miljöer för att genom
ansökan hos och prövning av UKÄ bli beviljade tillstånd att bedriva
forskarutbildning inom ett eller flera områden.

Svårigheten att mäta effekter
I dag finns det ett stort samhällsintresse i hela världen att försäkra sig om
att högre utbildning håller hög kvalitet. I sin litteraturöversikt ”Impact of
Quality Assurance on Higher Education Institutions: A Literature
Review” inleder författarna7 med att teckna bakgrunden till den starka
utvecklingen av utvärdering inom området högre utbildning som
inleddes i början på 1980-talet. De drivande faktorerna bakom det
stigande intresset för kvalitet i högre utbildning var kombinationen av en
snabb ökning av antalet studenter, krympande offentliga medel
tillsammans med en allmän strävan efter bättre offentlig service samt en

5

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor U2019/00809/UH
U2019/04337/BS.
6
www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-12-11-samtliga-statliga-hogskolor-far-bedrivaforskarutbildning.html.
7
Shuiyun Liu, Minda Tan & Zhaorui Meng. ”Impact of Quality Assurance on Higher Education
Institutions” in Higher Education Evaluation and Development 9:2 (2015), 17–34. HEE ACT,
APQN & Airiti Inc.
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ökad diversifiering både av studentpopulation, utbildningsutbud och
lärosäten.
Bolognaprocessen som startade 1999 har drivit på utvecklingen av
kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning på
grund av behovet av ömsesidigt erkännande. Sandberg & Faugert8
skriver att intresset för utvärdering i Sverige ökade markant under 1990talet. De nämner även medlemskapet i EU som en bidragande faktor. I
Högskoleverkets Hur har det gått? från 2007 kan man läsa att ”EU:s
rättsregler, särskilt de generella direktiven om ömsesidigt erkännande av
examensbevis, bygger på att det finns en ömsesidig respekt och ett
förtroende för kvaliteten i medlemsländernas utbildningssystem. Behovet
av periodiskt återkommande kvalitetsgranskningar kan ses mot den
bakgrunden” (s. 47).
Från frågan om utbildningarna håller hög kvalitet, är det inte långt till
frågan om utvärderingarna har avsedd effekt och hur man mäter den.
Artikeln ”Impact of Quality Assurance on Higher Education Institutions:
A Literature Review” hänvisar till flera studier. I en studie av Stensaker
(2003) och en av Harvey & Newton (2004) tar forskarna upp
metodologiska problem med tidigare effektstudier inom området högre
studier.
För att uttala sig om vilka effekter en åtgärd har fått kan man bland annat
behöva fråga sig vilka andra faktorer som kan förklara effekterna. För att
veta om en viss åtgärd verkligen har orsakat en viss effekt är det bra att
mäta på flera sätt. I den här studien har vi tagit fasta på följande
utgångspunkt: ”I praktiken är ofta en kombination av olika metoder och
angreppssätt, så kallad metod-triangulering, nödvändig för att få fram en
trovärdig bild i en effektanalys”9. Därför har vi valt att studera olika
former av underlag för att svara på frågan hur UKÄ:s granskningar
bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling.

8
9

9

Bo Sandberg, Sven Faugert. Perspektiv på utvärdering. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 16.
Ibid, s. 107.
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Granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete
Granskningar och utfall
Lärosätesgranskningarna har både ett kontrollerande och ett utvecklande
syfte. De ska både kontrollera att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
säkrar hög kvalitet i utbildningarna och bidra till lärosätenas
kvalitetsutveckling.
Under 2019 granskades följande nio lärosäten: Malmö universitet,
Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Mälardalens
högskola, Röda Korsets högskola, Försvarshögskolan, Sophiahemmet
Högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan och Ersta Sköndal Bräcke
högskola. Sex av dem fick det samlade omdömet godkänt med förbehåll
och tre fick det samlade omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Det
innebär att samtliga lärosäten kommer att följas upp på de
bedömningsområden som har bedömts som inte tillfredsställande. De
som har fått godkänt med förbehåll ska redovisa sina åtgärder inom två
år. För ett lärosäte som fått det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitetssäkringsarbete sker en dialog mellan det berörda lärosätet och
UKÄ om lämplig tidpunkt för när åtgärder ska redovisas
Inom lärosätesgranskningar granskas följande sex bedömningsområden:


styrning och organisation



förutsättningar



utformning, genomförande och resultat



jämställdhet



student- och doktorandperspektivet



arbetsliv och samverkan.

För att kunna bedöma dessa bedömningsområden finns under varje
område en eller flera bedömningsgrunder (kriterier) som till större delen
behöver vara uppfyllda för att ett bedömningsområde ska bedömas som
tillfredsställande.

Bedömningsområden som brister
Ett sätt att studera vilken effekt UKÄ:s granskningar kommer att få är att
studera inom vilka bedömningsområden som lärosätena fått den
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sammanvägda bedömningen inte tillfredsställande. De
bedömningsområdena kommer att följas upp och lärosätena kommer att
behöva redovisa genomförda åtgärder.
Tabell 1. Antal lärosäten av de nio granskade som fått inte tillfredsställande
på respektive bedömningsområde.
Bedömningsområden

Antal lärosäten som fått
inte tillfredsställande per
bedömningsområde

Styrning och organisation

8

Förutsättningar

1

Utformning, genomförande och resultat

5

Jämställdhet

3

Student- och doktorandperspektiv

1

Arbetsliv och samverkan

0

Det första bedömningsområdet, styrning och organisation, är det där flest
lärosäten, åtta av nio, har fått den sammanvägda bedömningen inte
tillfredsställande. Det beror framför allt på att kvalitetssystemen inte är
tillräckligt utvecklade eller att de inte har prövats i tillräcklig
utsträckning, för att bedömarna ska kunna bedöma att lärosätena kan
säkerställa kvaliteten på utbildningarna.
De flesta lärosäten, åtta av nio, klarar däremot bedömningsområdet
förutsättningar som bland annat innehåller bedömningsgrunder om
säkerställandet av att den undervisande personalens kompetens
motsvarar utbildningsverksamhetens behov, studentstöd och
infrastruktur.
Fem av lärosätena har fått inte tillfredsställande på bedömningsområdet
utformning, genomförande och resultat. Den bedömningsgrund som flest
lärosäten (sex lärosäten) inte klarat är den som handlar om att utveckla
utbildningarna med hjälp av kontinuerliga uppföljningar och periodiska
granskningar. Den bedömningsgrunden är tydligt kopplad till
kvalitetssystemet och i vilken grad det är tillräckligt skarpt för att
säkerställa kvaliteten på utbildningarna, samt att det har prövats i
tillräcklig utsträckning för att övertyga om att det kan säkerställa
utbildningarnas kvalitet. Lika många lärosäten har fått bakläxa när det
gäller att kommunicera sina resultat till intressenter, till exempel
studenter.
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Tre lärosäten har fått inte tillfredsställande på bedömningsområdet
jämställdhet. Bedömningsområdet har bara en bedömningsgrund som
handlar om att jämställdhet ska beaktas i utbildningarnas utformning,
genomförande och resultat. Ofta har lärosätenas uppdrag om
jämställdhetsintegrering10 lett till en hel del aktiviteter inom området,
men i utbildningarna beaktas inte alltid jämställdhet systematiskt.
Av de nio lärosätena har alla utom ett lärosäte fått tillfredsställande på
student- och doktorandperspektivet.
Samtliga lärosäten har fått den sammanvägda bedömningen
tillfredsställande på bedömningsområdet arbetsliv och samverkan.
Resultatet kan ha samband med att de lärosäten som har granskats har en
särskild inriktning eller är mindre högskolor med stark inriktning mot
yrkesprogram. Tre av lärosätena har inriktning mot vårdutbildningar. Ett
av lärosätena är ett universitet som har ett brett utbud av utbildningar,
men även många vårdutbildningar och lärarutbildningar.

Uppföljning – enkäter
I enkäten frågade vi kontaktpersonerna vid de granskade lärosätena om
de ansåg att granskningen har bidragit till lärosätets kvalitetsutveckling.
Tabell 2. Svar på enkätfrågan om granskningen har bidragit till lärosätets
kvalitetsutveckling.

Totalt antal
kontaktpersoner

Antal kontaktpersoner
som svarat

9

8

Mycket stor
utsträckning

4

Stor utsträckning

4

Några av kontaktpersonerna från omgång 1 svarade att
självvärderingsarbetet varit utvecklande:
”I samband med skrivandet av självvärderingen framkom vissa
otydligheter i vårt nuvarande kvalitetssystem. Högskolan tvingades då
tänka till för att åtgärda och börja arbeta med dessa redan innan
platsbesöken ägt rum. De anmärkningar som UKÄ framförde genom
bedömargruppens rapport var på intet sätt oväntade, utan berörde i stort
sett de områden där vi genom arbetet med självvärderingen insåg att

10

Budgetpropositionen för 2016, Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 16, www.regeringen.se/rattsligadokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/.
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våra svagheter ligger. I det arbete vi nu satt i gång får vi därför en
möjlighet att rätta till dessa.”
”Kunskapen om och engagemanget i vårt kvalitetssystem ökade markant
genom arbetet med utvärderingen.”

Flera kontaktpersoner tyckte även att den externa granskningen och
bedömarnas rapport bidrog till utveckling:
”UKÄ:s granskning har satt press på organisationen att tydligare
dokumentera och systematisera kvalitetsarbetet.”
”Bedömargruppens rapport pekar tydligt på systematiska brister. Även
generella utvecklingsförslag lyfts fram, vilket är bra.”

”Granskningen har satt kvalitetsarbetet i fokus. Och utvärderingen har
gett nyttig input till ytterligare förbättringar av det nyligen omarbetade
kvalitetssystemet.”
”Bedömargruppens yttrande var sakligt och vägledande gällande behov
av fortsatt kvalitetsutveckling.”
”Den har bidragit till att skapa en mer utvecklad kvalitetskultur vid
högskolan.”

Samtidigt som en majoritet av de öppna svaren ger tydliga exempel på hur
granskningarna verkat kvalitetsdrivande, så riktas även kritik mot att
granskningen tagit mycket tid i anspråk:
”På många sätt, ja. Utvärderingen har bidragit till kvalitetsutveckling inom
utbildningsområdet på högskolan. Det har internt varit en bra process att
bli granskade utifrån och få bekräftelse på det vi själva identifierat som
brister i vårt kvalitetssystem och på de områden där vi tycker att
kvalitetsarbetet fungerar bra. Men det har tagit mycket arbetstid i
anspråk och i vissa delar har det kanske tagit (för) mycket tid från andra
kvalitetsdrivande processer som har fått nedprioriteras under
granskningsperioden.”

Sammantaget ger enkäterna till kontaktpersonerna vid de lärosäten som
ingick i omgång 1 och 2 tydliga tecken på att UKÄ:s granskningar bidrar
positivt till lärosätenas kvalitetsutveckling. Respondenterna menar att
både självvärderingen och bedömarnas granskning har bidragit till att
kvalitetssystemet vid det egna lärosätet har utvecklats och till att
utveckla kvalitetskulturen.
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Uppföljning – återföringskonferenser
För omgång 1 av granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
ägde återföringskonferensen rum i maj 2019.11 UKÄ bad då lärosätena
att utifrån sina perspektiv reflektera över någon eller några av följande
utmaningar:
 systematisk uppföljning, utveckling och återkoppling
 internt lärande
 koppling forskning och utbildning.
En sammanställning har publicerats och även översatts till engelska12.
Sammanställningen innehåller både reflektioner vid
återföringskonferensen och UKÄ:s genomgång av yttrandena från
omgången. Där framgår att systematisk uppföljning som leder till
relevanta åtgärder för att förbättra och utveckla utbildningarna är en
utmaning för de lärosäten som ingick i omgången. Samtidigt som det
finns många goda exempel på utvecklingsarbete vid de granskade
lärosätena är det en utmaning att få till stånd en systematisk
kunskapsspridning och ett lärande i hela organisationen. Kopplingen
forskning och utbildning är en annan utmaning och viktig fråga för
lärosätena.
Yttrandena visar att lärosätena behöver se över styrdokumenten, så att de
är tydliga och enhetliga. En fråga som diskuterades vid konferensen är
mängden dokumentation. Att hitta en balans mellan rimlig och
tillräckligt täckande dokumentation är en utmaning. Det är också viktigt
att bevaka att kvalitetssystemen inte blir för tunga, utan att de är
ändamålsenliga och effektiva.
Ett annat område som bedömarna har lyft fram, och som framgår av
sammanställningen, är behovet av tydliga kvalitetskriterier för vad som
är hög kvalitet för den egna organisationen. Detta är viktigt för att
kvalitetssystemet ska förmå fånga rätt saker.

11

Återföringskonferensen för omgång 2 hölls i februari 2020 och redovisas därför inte i den här
rapporten, som begränsar sig till att redovisa UKÄ:s utvärderingsverksamhet under 2019.
12
Några reflektioner och erfarenheter efter lärosätesgranskningarna i omgång ett, Carin Dänsel och
Anna Rudebeck, UKÄ 2019.
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Utbildningsutvärdering
Granskningar och utfall: förskolläraroch grundlärarexamen
Utbildningsutvärderingarnas syfte är både att kontrollera utbildningarnas
resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de
utvärderade utbildningarna. Fokus ligger på hur utbildningarna
säkerställer att studenterna ges goda förutsättningar att nå målen i
examensordningen och på hur lärosätet säkerställer att studenterna
uppnått examensmålen då examen utfärdas.
Av nedanstående tabell framgår hur många lärarutbildningar som
utvärderats under 2019 och andelen utbildningar som har bedömts ha
brister i sin utbildning och som därmed fått samlat omdöme ifrågasatt
kvalitet. Inom de lärarutbildningar som utvärderats kommer
utvärderingarna därmed med högsta sannolikhet att få effekter på
kvaliteten i utbildningarna som en följd av ett stort antal vidtagna
åtgärder, som lärosätena kommer att behöva redovisa i uppföljningen ett
år efter beslut.
Tabell 3. Antal granskade lärarutbildningar och utfall 2019 (antal)
Examen

Antal

Förskollärarexamen

19

12
Grundlärarexamen, inriktning fritidshem
Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 18
1-3
18
Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6
67

Hög
kvalitet
11

Ifrågasatt
kvalitet
8

8

4

7

11

9

9

35

32

Inom utbildningsutvärderingarna är bedömningsområdena


förutsättningar



utformning, genomförande och resultat (inkl. jämställdhet och
uppföljning, åtgärder och återkoppling)



studentperspektiv



arbetsliv och samverkan.

Precis som för lärosätesgranskningarna innehåller varje
bedömningsområde en eller flera bedömningsgrunder.
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Bedömningsområden som brister
Av nedanstående tabell framgår vilka bedömningsområden som brister
för de utbildningar som kommer att följas upp eftersom de fått samlat
omdöme ifrågasatt kvalitet.
Tabell 4. Antal utbildningar som fått inte tillfredsställande per
bedömningsområde (BO).
BO

Förskole
examen
(19)

Grundlärar
examen,
fritid (12)

Grundlärar
examen,
F-3 (18)

Grundlärar
examen,
4-6 (18)

Förutsättningar

2

3

2

2

Utformning,
genomförande
och resultat13
Studentperspektiv

8

4

11

9

0

0

0

0

Arbetsliv och
samverkan

0

0

0

0

Av ovanstående tabell framgår att det bedömningsområde som flest
lärarutbildningar uppvisar brister inom är utformning, genomförande och
resultat. Bristerna gäller framför allt måluppfyllelsen av delar av de
nationella examensmål som valts ut för utvärderingen. De delar som har
störst brister är kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt
tänkande, något som delvis hänger ihop med bristen på disputerad
personal som undervisar på vissa utbildningar, framför allt där
studentvolymerna är stora. Bedömningsgrunderna jämställdhet,
uppföljning, åtgärder och återkoppling klarar samtliga lärosäten.
Detsamma gäller bedömningsområdena studentperspektiv samt arbetsliv
och samverkan.

Uppföljning – enkäter
För lärarutbildningsutvärderingarna var svarsfrekvensen 50 procent. Av
nedanstående tabell framgår hur kontaktpersonerna svarat på frågan om
lärarutbildningsutvärderingen bidragit till kvalitetsutveckling.
Tabell 5. Kontaktpersonernas svar på frågan om
lärarutbildningsutvärderingen bidragit till utbildningens
kvalitetsutveckling.

Antal
kontaktpersoner

13

Antal
kontaktpersoner som
besvarat enkätfrågan

Omfattar ett urval av examensmål, jämställdhet samt uppföljning, åtgärder och återkoppling. För
en närmare beskrivning av principerna för urval av examensmål, se Vägledning för
utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå, UKÄ, 2018.
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26

13

Mycket stor
utsträckning

3

Stor utsträckning

5

I viss utsträckning

3

Kan eller vill inte
svar

2

Flera har valt att kommentera denna fråga. Nedan anges ett urval av
svaren. Bland annat ses den externa granskningen som utvecklande för
kvaliteten.
”I arbetet med att kontinuerligt utveckla utbildningarna uppmärksammas
alltid aspekter som bör rättas till. I och med utvärderingarna och hot om
upphörande av examenstillstånd, kommer detta arbete att
hårdprioriteras. Detta är naturligtvis bra och kommer att leda till att
utbildningarna blir än bättre, vilket är positivt.”
”Kvalitetsutvecklingsarbetet var redan igångsatt, men fick mer fart i
samband med UKÄ-granskningen”
”Vårt deltagande och den feedback vi fått är direkt användbar för att
åtgärda svagheter.”
”På samma sätt som universitetets egna utvärderingar bidrar till
kvalitetsutveckling. Genom att granska och genomlysa en utbildning
utifrån olika bedömningskriterier synliggörs såväl styrkor som
utvecklingsområden.”
Men flera lyfter även fram självvärderingen som en kvalitetsutvecklande
process:
”Arbetet med självvärderingen involverade hela lärarlaget och gav oss
ökade möjligheter att analysera och reflektera över våra utbildningar
tillsammans. Hur arbetet faktiskt tar sig uttryck beror förstås mycket på
lokala beslut, men jag upplever att vi fick till en process som stärkte vårt
kvalitetsarbete och vårt kollegiala lärande. Min slutsats är att
utvärderingens utformning skapar goda möjligheter för
kvalitetsutvecklande kollegialt arbete, men att dessa möjligheter förstås
måste tas omhand av respektive lärosäte för att realiseras.”

Kontaktpersonerna för lärarutbildningsutvärderingarna fick även en fråga
om utvärderingen har bidragit till att kontrollera faktiska förhållanden
och resultat. Drygt 60 procent av de svarande menade att utvärderingen
gjort så.
Tabell 6. Kontaktpersonernas svar på frågan om lärarutvärderingen har
bidragit till att kontrollera faktiska förhållanden och resultat.
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Antal
kontaktpersoner

Antal
kontaktpersoner som
besvarat enkätfrågan

26

13

Mycket stor
utsträckning

3

Stor utsträckning

5

I viss utsträckning

4

Kan eller vill inte
svara

1

Bara två av kontaktpersonerna för lärarutbildningarna kommenterade på
vilket sätt utvärderingen har bidragit till att kontrollera faktiska
förhållanden och resultat:
”Det var tydligt att det inte var policyer som skulle utvärderas, utan hur vi
faktiskt handlar.”
”Utvärderingen kontrollerar exempel på faktiska förhållanden och
resultat. Att möjligheten till länkar i självvärderingen togs bort är dock
problematiskt, eftersom det innebär att möjligheten till att styrka det som
står i självvärderingen togs bort.”

Sammantaget har lärarutbildningsutvärderingarna en lägre svarsfrekvens
än lärosätesgranskningarna och, som vi kommer att se, utvärderingarna
av forskarutbildningar. Men av de 50 procent som har svarat tyckte ändå
drygt 60 procent att utvärderingarna har bidragit till kvalitetsutveckling.
Lika många tyckte att utvärderingarna har bidragit till att kontrollera
faktiska förhållanden och resultat. De som är positiva till utvärderingarna
nämner både självvärderingen och bedömarnas granskning som
utvecklande för kvaliteten.

Uppföljning – återföringskonferens
I september 2019 ordnade UKÄ en återföringskonferens för de lärosäten
vars förskollärar- och grundskollärarutbildningar hade utvärderats. Syftet
med konferensen var dels att diskutera processen och övergripande
resultat från utvärderingarna, dels områden som är viktiga för
utvecklingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar.
Efter introduktion av UKÄ:s generaldirektör ingick följande moment:
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en genomgång av processen och utvärderingarnas övergripande
resultat



reflektioner från bedömargruppernas ordförande över
utvärderingarna



information om uppföljningsprocessen



två workshoppar.

Som en förberedelse inför konferensen listade UKÄ:s projektgrupp de
åtta främsta bristerna som bedömarna lyft fram i rapporterna, och så fick
lärosätena välja ut två brister som de ville diskutera på de två
workshopparna. Personal och forskning/utbildning var tveklöst de
alternativ som flest lärosäten valde.
Syftet med workshopparna var att ge lärosätena möjlighet att träffas och
diskutera utvecklingsinsatser inom bristområdena på lärosätesnivå och
nationell nivå samt på det viset inspirera varandra. Angreppsättet var nytt
för UKÄ och är en möjlighet för myndigheten att möjliggöra diskussion
och lärande bland lärosätena genom en plattform (lokal, inbjudan,
samarbetsmetoder och metaanalyser).
Samtalen vid konferensen visade att en intern översyn på lärosätet är en
viktig åtgärd för att hantera utmaningarna med personalens kompetens
och sammansättning. Lärosätena bör ta reda på hur de använder lärare
och befintlig kompetens samt hur de kan skapa en kärna av lärare i
utbildningen, liksom vilka krav på undervisningstid och möjligheter för
vidareutbildning som finns.
På nationell nivå efterlystes riktade satsningar som höjer lärares status
och uppmuntrar till strukturellt samarbete mellan landets lärosäten, till
exempel att undervisning och anställning kan ske på flera lärosäten. En
nationell forskarskola för lärarutbildare diskuterades också.
Gapet mellan vetenskap och praktik skulle på lärosätesnivå kunna
åtgärdas genom att skapa diskussionsforum om kopplingen mellan
teori/forskning och praktik, samt låta studenterna använda olika teorier i
praktiken för att höja medvetenheten och förståelsen för kopplingens
betydelse.
På nationell nivå efterlystes satsningar på olika samarbetsprojekt mellan
kommuner och lärosäten, forskningsprojekt med stöd från kommuner
och forskarskolor, men också förtydliganden i examensordningen när det
gäller betydelsen av verksamhetsförlagd utbildning.
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Granskningar och utfall:
forskarutbildning
De forskarutbildningsämnen som utvärderades under 2018–2019 och
som UKÄ fattade beslut om under 2019 hör till de forskningsämnen14
som framgår av tabell 7.
Tabell 7. Antal forskarutbildningsutvärderingar som UKÄ fattade beslut om
2019, och utfall.

Forskningsämnen

Antal utvärderade
utbildningar

Antal med ifrågasatt
kvalitet

Design

5

1

Litteraturvetenskap

9

0

Musik

2

0

Produktionsvetenskap, 12
arbetsvetenskap och
ergonomi

3

Totalt

4

28

En hög andel av de utvärderade forskarutbildningarna uppvisar hög
kvalitet. Bara 14 procent (4 av 28) har fått det samlade omdömet
ifrågasatt kvalitet. Ett lärosäte vars utbildning fått det samlade omdömet
ifrågasatt kvalitet har överklagat beslutet. Två av de ifrågasatta
utbildningarna har lämnat in nedläggningsbeslut. Det rör sig i båda fallen
om mycket små forskarutbildningsmiljöer.

14

I planeringen för utbildningsutvärderingen på forskarnivå i sexårscykeln 2017–2022 har UKÄ i
urvalsprocessen utgått från forskningsämnesområden, forskningsämnesgrupper och
forskningsämnen som de definieras i Standard för svensk indelning av forskningsämnen (2011,
uppdaterad av UKÄ och Statistiska centralbyrån 2016). Lärosätena benämner och beskriver själva
sina forskarutbildningsämnen i varje allmän studieplan (ASP), men måste i registreringen i
studiedokumentationssystemet Ladok koppla forskarutbildningsämnet till ett nationellt
forskningsämne.
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Bedömningsområden som brister
Tabell 8. Antal utbildningar som fått inte tillfredsställande på respektive
bedömningsområde.
Bedömningso
mråde som har
bedömts som
inte
tillfredsställan
de

Antal
utbildnin
gar
Musik

Antal
utbildnin
gar
design

Antal
utbildningar
litteraturveten
skap

Antal
utbildningar
produktionsvete
nskap

Förutsättningar

0

1

0

3

Utformning,
genomförande
och resultat

0

1

0

3

Doktorandpersp
ektiv

0

0

0

1

Arbetsliv och
samverkan

0

0

0

1

Av tabellen framgår att samtliga utbildningar som fick det samlade
omdömet ifrågasatt kvalitet hade brister inom bedömningsområdet
förutsättningar. Detsamma gäller området utformning, genomförande
och resultat.
I ett fall fanns inget lärarkollegium med adekvat kompetens för
handledning och forskarutbildningsmiljön var obefintlig. I ett annat fall
bedömdes förutsättningarna som inte tillfredsställande på grund av för
liten miljö både när det gäller personal och doktorander samt
forskningens omfattning. Två av kunskapsformerna bedömdes som inte
tillfredsställande på grund av för få kurser och den gemensamma
vetenskapliga basen för miljön var otillräcklig. I det tredje fallet
saknades en hållbar struktur och långsiktig strategi för
forskarutbildningen, med bara en halvtidsdoktorand i miljön. I det fjärde
fallet bedömdes forskarutbildningsämnet som otydligt definierat i den
allmänna studieplanen, vilket försvårade både planering och uppföljning
av forskarutbildningen.
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Uppföljda forskarutbildningar
Under 2019 följdes de forskarutbildningar upp som fått det samlade
omdömet ifrågasatt kvalitet i utvärderingarna som genomfördes under
2018, och i ett fall under 2017. Totalt 83 utbildningar utvärderades under
2018 inom forskningsämnena etik, religionshistoria, psykologi, tillämpad
psykologi, arkitektur, nationalekonomi, pedagogik, datavetenskap och
historia. Av dem fick 29 procent (24 utbildningar) det samlade omdömet
ifrågasatt kvalitet.
Utvärderingen av nationalekonomi följs upp under 2020 och ingår därför
inte i den här redovisningen. I utvärderingen av forskarutbildningen
inom forskningsämnet textil-, gummi- och polymermaterial från 2017
ingick två utbildningar. Av de två utvärderade utbildningarna fick en
utbildning det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Tabell 9. Antal uppföljda utbildningar på forskarnivå och utfall 2019.

Forskningsämne

Antal
uppföljda
utbildningar

Varav
ifrågasa
tt
kvalitet
0
0

Utbildningen
nedlagd av
lärosätet

4
2

Varav
Hög
kvalit
et
1
1

Pedagogik
Psykologi och
tillämpad
psykologi
Arkitektur
Textil-, gummi
och
polymermaterial
Historia
Datavetenskap

1
1

0
1

0
0

1

6
5

5
5

0
0

1

3
1

Totalt följdes 19 forskarutbildningar upp. Av dem lades 6 utbildningar
ned. I ett fall lades forskarutbildningsämnet (historia) ned, men ett nytt
forskarutbildningsämne inrättades där historia ingår som en av flera
inriktningar. Bedömargruppen fick ta del av de åtgärder som genomförts,
trots den nedlagda utbildningen, och kunde konstatera att åtgärderna i
form av nyrekryteringar av professor och docenter samt anställningen av
ett par nya doktorander var tillräckligt för att säkra kvaliteten i
utbildningen. Även om man räknar bort den utbildningen, lades alltså 26
procent av de utbildningar som ifrågasattes ned. Man kan konstatera att
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lärosäten ibland lägger ned utbildningar som har blivit ifrågasatta.
Samtidigt startar utbildningar ibland igen när lärosätet har säkrat resurser
för att driva utbildningen med hög kvalitet.
Tabell 10 visar vilka åtgärder som lärosätena har genomfört. Det framgår
också vilka bedömningsområden som har blivit ifrågasatta.
Tabell 10. Vidtagna åtgärder inom ramen för de uppföljningar av
forskarutbildningar som UKÄ fattade beslut om under 2019.
Förutsättni
ngar

Utökad lärarresurs

Utformnin
g,
genomföra
nde och
resultat

615

Handledarkollegium har
inrättats

1

Obligatorisk
handledarutbildning/jäm
ställdhet i
handledarutbildning

5

Studierektor för
forskarutbildning

1

Forskningsråd på
fakultetsnivå

1

Fler doktorander

5

Allmän studieplan
reviderad

316

Ökad
publikationsfrekvens

1

Infrastruktur
(doktoranderna har nu
egna arbetsplatser vid
lärosätet)

Doktorand Arbetsli
ers
v och
perspektiv samver
kan

2

Seminarier

417

Fler kurser

5

Jämställdhet i utbildning

5
118

Doktorander tar ansvar
för labbutrustning
Bättre uppföljning av
kompetensutveckling

119

ISP20 och uppföljning av
forskarutbildning (t.ex.
via kursvärderingar)

7

15

Ett av lärosätena som räknas in här har redovisat ytterligare lärarresurser under
bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat.
16
Ett av lärosätena har redovisat den här åtgärden under bedömningsområdet förutsättningar.
17
Ett av lärosätena som räknas in här har redovisat seminarier som en åtgärd under
bedömningsområdet förutsättningar.
18
Samma lärosäte har även redovisat detta under bedömningsområdet utformning, genomförande
och resultat.
19
Samma lärosäte har även redovisat detta under bedömningsområdet förutsättningar.
20
Åtgärder som innebär ett mer strukturerat arbete med den individuella studieplanen (ISP).
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Stärkta samarbeten
nationellt och
internationellt

421

Inrättande av
doktorandråd

1

Forskarhandbok/studieh
andbok

1

Jämställdhetssamordnar
e har anställts

1

Jämställd representation

5

Jämställdhet i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet

2

Rekryteringsprocessen
innehåller
jämställdhetsperspektiv

2

Bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat samlar flest
åtgärder, följt av förutsättningar. De åtgärder som rör jämställdhet
respektive uppföljning, åtgärder och återkoppling är sorterade under
bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat, trots att de
vid tiden för utvärderingen var egna aspektområden (tidigare benämning
för bedömningsområden). Jämställdhet respektive uppföljning, åtgärder
och återkoppling är nu bedömningsgrunder inom bedömningsområdet
utformning, genomförande och resultat.
Inom bedömningsområdet förutsättningar är flera av åtgärderna
relaterade till lärarresursen. Av de tretton utbildningarna som fått det
samlade omdömet hög kvalitet i uppföljningen (det vill säga samtliga
utbildningar som följts upp, utbildningen i historia är inte inräknad),
hade cirka hälften genomfört åtgärder för att stärka lärarresursen. I några
fall handlade det om nyrekrytering av lärare. I ett par fall handlade det
om att man nu har interna i stället för externa handledare, och att
handledarna har relevant ämnesbakgrund. I ett fall har ämnets
gästprofessor fått utökade resurser. Nästan lika många lärosäten, dvs.
fem av tretton, hade utökat antalet doktorander. Vid nästan en tredjedel
av lärosätena har samarbeten eller samverkan stärkts (ett av lärosätena
har redovisat den åtgärden under bedömningsområdet arbetsliv och
samverkan).
Inom bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat har
nästan hälften av lärosätena utvecklat nya forskarutbildningskurser. Fem
lärosäten har integrerat jämställdhet som moment i obligatoriska kurser.
Flera lärosäten har reviderat den allmänna studieplanen. Fyra lärosäten
har utvecklat seminarieverksamheten. Handledarutbildningen har vid
något lärosäte blivit obligatorisk och vid några lärosäten ingår nu
jämställdhet i vissa moment. Drygt hälften har utvecklat arbetet med
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Ett av lärosätena har redovisat åtgärden under bedömningsområdet arbetsliv och samverkan.
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uppföljningen av forskarutbildningen och med den individuella
studieplanen.
Det går även att se vissa tendenser när det gäller vilka åtgärder som har
genomförts inom ett visst forskarutbildningsämne. Inom datavetenskap
dominerar åtgärder relaterade till jämställdhet. Samtliga fem uppföljda
utbildningar inom datavetenskap hade också fått det samlade omdömet
inte tillfredsställande på det som tidigare var aspektområdet
jämställdhet. Förutom att inkludera jämställdhet som moment i
obligatoriska kurser, har man sett över riktlinjerna för att främja
jämställd representation i beredande och beslutande organ, samt skapat
en rekryteringsprocess med större fokus på jämställdhet.
Bara en utbildning har följts upp inom bedömningsområdet
doktorandperspektiv. Åtgärder som utbildningen har genomfört omfattar
utveckling av arbetet med uppföljning av forskarutbildning, inrättandet
av ett doktorandråd och framtagande av en forskarhandbok med riktlinjer
för handledarrelationen samt praktisk information om utbildningens
innehåll och doktorandernas rättigheter.
Bara en utbildning har följts upp inom bedömningsområdet arbetsliv och
samverkan, där åtgärderna har varit att stärka samverkan med industrin
och låta doktoranderna ansvara för laboratorieutrustningen.

Uppföljning – enkäter
I enkäten till kontaktpersonerna för utvärderingarna av de olika
forskarutbildningarna 2019 är svarsfrekvensen 64 procent – 30 av 47
svarade. Kontaktpersonerna fick bland annat frågan om utvärderingen
bidragit till utbildningens kvalitetsutveckling. Drygt hälften av de som
svarat uppgav att utvärderingen gjort det i hög eller mycket hög
utsträckning.
Tabell 11. Kontaktpersonernas svar på om utvärderingen bidragit till
utbildningens kvalitetsutveckling

25

Antal
kontaktpersoner

Antal
kontaktpersoner som
besvarat enkätfrågan

47

30

I mycket hög
utsträckning

12

I stor utsträckning

4

I viss utsträckning

8

I liten utsträckning

3
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Inte alls

1

Kan eller vill inte
svara

1

Den här frågan har många, 22 personer, valt att kommentera. Flera
nämner självvärderingen av som en viktig del i processen:
”Även om man i stunden tycker att det i delar känns som en onödig
process, så hade vi stor nytta av att systematiskt gå igenom vad vi gör
och hur vi gör det. Det var också viktigt att doktoranderna själva fick
skriva sin del och att vi fick viktig och bra information om hur de upplever
sin doktorandutbildning.”
”Självvärderingen gör att en grundlig genomlysning sker av alla aspekter
som rör forskarutbildningen. Detta gör att man fångar upp sådant som
annars riskerar att falla igenom inom den ordinarie
verksamhetsuppföljningen.”
”En självvärdering ska utgöra ett underlag för sin verksamhets fortsatta
utveckling och inte ge panelen de svar som de förväntar sig för att ge ett
bra utlåtande.”
”Självvärdering gör att en grundlig genomlysning sker av alla aspekter
som rör forskarutbildningen. Detta gör att man fångar upp sådant som
annars riskerar att falla igenom inom den ordinarie
verksamhetsuppföljningen.”

Ett par nämner att vetskapen om att man ska ingå i en utvärdering driver
på utvecklingen:
”Utvärderingen tvingar oss att reflektera noga över en rad inslag i
utbildningen som annars kan tas för givna eller som vi kan komma att
bortse ifrån. Det är också så att vetskapen om utvärderingarna påverkar
arbetet indirekt, även när man inte ingår i den direkta utvärderingen.”
”Om vi tror på att de regler som finns är till för att förbättra kvaliteten i
forskarutbildningen, så borde en ökad regelförståelse och efterlevnad
leda till bättre kvalitet. De utbildningar som utvärderas har större
benägenhet att ta reda på både externa och interna krav och förhålla sig
till dessa. Det ger även en ökad förståelse för de interna krav som finns.”

De flesta av de som anser att utvärderingen ”inte bidragit” eller ”i liten
utsträckning” har bidragit till forskarutbildningens kvalitetsutveckling
har också kommenterat varför de anser detta:
”Redan hög kvalitet.”
”Vi arbetar redan som det är med kvalitetsutveckling (och det hade vi
gjort även utan utvärderingen). Å andra sidan är det alltid nyttigt att tänka
efter lite extra.”
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”Utvärderingen var mer av kontrollerande än utvecklande karaktär.”

Kontaktpersonerna i enkäterna fick även frågan om utvärderingen
bidragit till att kontrollera faktiska förhållanden och resultat, det vill
säga att forskarutbildningen uppfyller kraven i tillämpliga lagar och
förordningar. Av de som svarat uppger 21 av 30 att utvärderingen gjort
det i hög eller mycket hög utsträckning.
Tabell 12. Kontaktpersonernas svar på om utvärderingen bidragit till att
kontrollera faktiska förhållanden och resultat

Antal
kontaktpersoner

Antal
kontaktpersoner som
besvarat enkätfrågan

47

30

I mycket hög
utsträckning

7

I hög utsträckning

14

I viss utsträckning

5

I liten utsträckning

1

Inte alls

0

Kan eller vill inte
svara

3

På den öppna frågan om på vilket sätt utvärderingen har bidragit till att
kontrollera faktiska förhållanden och resultat, har sju personer valt att
lämna en kommentar. Flera är positiva till den interna process som sker i
samband med självvärderingen:
”Självvärdering gör att en grundlig genomlysning sker av alla aspekter
som rör forskarutbildningen. Detta gör att man fångar upp sådant som
annars riskerar att falla igenom inom den ordinarie
verksamhetsuppföljningen.”
”Tvingar det utvärderade ämnet att tänka igenom sin verksamhet och
sina strategier inom olika områden som kanske annars inte är så
synliggjorda.”
”Det tvingar en att […] belysa hela utbildningen ur olika perspektiv, men
det finns även inslag som tenderar att bli klichéer.”
”Genom att öppna för en diskussion mellan ledning, handledare och
ansvariga för forskarutbildningen om forskarutbildningen.”
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Men även bedömarnas granskning uppfattas som värdefull:
”Den externa granskningen utförd av sakkunniga är ovärderlig. Den
externa kritiken väger tungt i förhållande till intern kritik när det gäller att
driva utvecklingsarbete.”
”Resultaten av utvärderingen stämde väl med hur vi arbetar.”
”UKÄ:s utvärderingar bidrar till att fakulteternas kvalitetstänk höjs.”

Den som svarat i liten utsträckning kommenterar: ”Redan hög kvalitet på
utbildningen”.
Sammantaget är svarsfrekvensen god, men lägre än för
lärosätesgranskningarna. Av de kontaktpersoner som besvarat enkäten är
det 53 procent som anser att utvärderingen har bidragit till
forskarutbildningens kvalitetsutveckling. 70 procent tyckte att
utvärderingarna bidragit till att kontrollera faktiska förhållanden och
resultat, det vill säga att forskarutbildningen uppfyller kraven i
tillämpliga lagar och förordningar.
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Sammanfattning och
avslutande reflektioner
Den här rapporten visar hur de granskningar, utvärderingar och
uppföljningar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om
under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i
universitetens och högskolornas verksamhet. Redovisningen görs varje
år på uppdrag av regeringen, enligt myndighetens instruktion22.
Vi har tolkat uppdraget som att UKÄ ska redovisa effekterna av sina
granskningar. I det arbetet har vi använt Ekonomistyrningsverkets
definition av begreppet effekt, dvs. ”en förändring som inträffat som en
följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”23. Väl
medvetna om svårigheten att mäta effekter har vi valt att utgå från flera
underlag och med varierande angreppssätt, för att visa på vilket sätt
granskningarna bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i
universitetens och högskolornas verksamhet.
Underlagen består av enkäter till kontaktpersoner för de utbildningar och
lärosäten som har ingått i utvärderingarna. Ytterligare underlag är de
redovisningar av genomförda åtgärder som lärosätena har lämnat in i
uppföljningar efter att utbildningarna har fått det samlade omdömet
ifrågasatt kvalitet. Eftersom uppföljningar i nuläget bara har hunnit
göras av ett antal forskarutbildningsutvärderingar, har vi även undersökt
vilka bedömningsområden som har fått den samlade bedömningen inte
tillfredsställande. Dessa bedömningsområden kommer att följas upp och
utifrån de uppföljningar som hittills har gjorts, kan vi säga att lärosätena
med största sannolikhet kommer att genomföra de åtgärder som krävs för
att säkra kvaliteten i sina verksamheter. Slutligen har vi även använt
dokumentation från de återföringskonferenser som UKÄ har anordnat
efter avslutade utvärderingar, för att visa på vilket sätt de kan bidra till
att utveckla lärosätenas verksamhet.
I UKÄ:s effektstudie av det förra utvärderingssystemet 2011–201424
konstaterades att kontroll inte behöver vara en motpol till utveckling när
det gäller utvärdering. Utvärderingar som har kontroll som syfte kan vara
nog så utvecklande. Redan i Metautvärdering av Högskoleverkets modell
för kvalitetsbedömning av högre utbildning kan man läsa: ”Som många
av respondenterna i våra enkäter påpekar så är kontroll och utveckling

22

Enligt 2 § andra stycket förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
ska myndigheten årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till kvalitetsutveckling och hög
kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet.
23
Kajsa Nilsson. Effektutvärdering: att välja upplägg. Ekonomistyrningsverket, 2006, s. 9.
24
Utbildningsutvärderingarnas effekter, en genomgång av de nationella utvärderingssystemet 20112014, UKÄ, rapport 2015:21.

29

UK Ä 2019: KVA LIT ETSSÄ KR ING OC H KV ALITETS UTVE CK LIN G 2019

två sidor av samma mynt och kontrollen ger incitament för utveckling”25.
Eller som en kontaktperson uttrycker det i en av enkäterna som
redovisats i den här rapporten: ”I och med utvärderingarna och hot om
upphörande av examenstillstånd, kommer detta arbete att hårdprioriteras.
Detta är naturligtvis bra och kommer att leda till att utbildningarna blir
bättre”.
Ytterligare en aspekt är att alla typer av utvärderingar inte bara mäter och
värderar resultaten i de verksamheter som utvärderas. De formar också
de verksamheter som utvärderas.26 I genomgången av underlaget till den
här rapporten har det blivit tydligt att universiteten och högskolorna i
hög grad tar till sig de utvecklingsmöjligheter som belyses i bedömarnas
yttranden och UKÄ:s beslut. Det är ett tecken på att
kvalitetssäkringssystemet i förlängningen har en positiv effekt på
kvaliteten i lärosätenas verksamhet. Men det finns också en risk att
lärosätena utformar sina verksamheter och utbildningar för att komma
väl ut i utvärderingarna i första hand – man satsar på att skapa
”utvärderingsbara” verksamheter – medan kvaliteten hamnar i
skymundan.
Man kan förmoda att utvärderingarna har andra effekter än det som
redovisas här, i och med att bedömarnas uppdrag utöver att granska även
är att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling. Det gör de framför allt
genom att i yttrandena lyfta fram både sådant som de har identifierat som
styrkor och utvecklingsområden.
Många utvärderingar har en utvecklande effekt redan när det blir dags att
skriva självvärderingen. Det vittnar representanter från lärosätena om,
bland annat i de öppna svaren i de enkäter som redovisas i den här
rapporten. Förutom att man får upp ögonen för den egna verksamhetens
styrkor och svagheter, hinner en del saker även rättas till under resans
gång. En kontaktperson skriver i enkäten: ”I samband med skrivandet av
självvärderingen framkom vissa otydligheter i vårt nuvarande
kvalitetssystem. Högskolan tvingades då tänka till för att åtgärda och
börja arbeta med dessa redan innan platsbesöken ägt rum.”
För att få en mer rättvisande bild av om ett system är kvalitetsdrivande
kan det vara en idé att fånga upp vad som blir av de rekommendationer
som bedömarna ger i yttrandena, utöver de som är mer eller mindre
tvingande. I ett tidigare system hade Högskoleverket under en tid något
som man kallade treårsuppföljningar, där samtliga rekommendationer
följdes upp. Det var ett sätt att mäta effektiviteten även i ett system som
var mer utvecklande än kontrollerande.

25

Ove Karlsson, Inger M. Andersson & Anna Lundin. Metautvärdering av Högskoleverkets modell
för kvalitetsbedömning av högre utbildning. Högskoleverkets rapportserie 2002:20 R, s. 9.
26
Utvärderingar konstruerar den granskade verkligheten minst lika mycket som att den granskar en
redan existerande verklighet. Det har varit ett väl etablerat faktum ända sedan Michael Power skrev
sin klassiska artikel ”The Audit Explosion” 1994, som följdes av flera böcker och artiklar om ”the
audit society” (Power 1994, 1999 och 2000).
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UKÄ:s ovannämnda studie jämför utvärderingssystemet 2011–2014 med
Högskoleverkets äldre utvärderingssystem 2001–2006. För det första
finns redan en skillnad mellan de olika systemens syften. Det äldre
systemet skulle bidra till institutionens eller motsvarandes egen
kvalitetsutveckling och granska om utbildningarna svarade mot mål och
bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen. Systemet
skulle även förse studenter, potentiella studenter och andra avnämare
med information om utbildningarna.27 Systemet 2011–2014 hade som
syfte att kontrollera utbildningarnas resultat, det vill säga om
utbildningarna uppnådde målen i examensbeskrivningarna i de
förordningar som anslöt till högskolelagen.28
Enligt rapporten ovan har båda systemen bidragit till generella översyner
av utbildningarna och förstärkt kvalitetsarbete. Till exempel har
kurslitteraturen förändrats och metodundervisningen förstärkts. Det äldre
systemet bidrog till att förstärka studentinflytandet och
kursvärderingarnas betydelse till skillnad från systemet 2011–2014.
Sannolikt bidrog det även i hög utsträckning till att fler lärare anställdes.
Medan det äldre systemet hade ett fokus på förutsättningar och
processer, hade systemet 2011–2014 fokus på resultat.
Utbildningsutvärderingarna i UKÄ:s nuvarande system kan sägas vara
en blandning av dessa två system. Fokus på resultat och examensarbeten
kvarstår, men är nedtonat i förhållande till hur det var i systemet 2011–
2014. Förutsättningar och genomförande hade då en liten plats, men är
nu åter viktiga för granskningarna utan att resultatfokus försvunnit. Man
har här velat uppnå en bättre balans för att kunna kvalitetssäkra helheten.
Av den här rapporten framgår att en majoritet av kontaktpersonerna som
svarat på uppföljningsenkäterna till lärosätena uppger att UKÄ:s
granskningar och utvärderingar har bidragit till kvalitetsutveckling på
lärosätet och i utbildningarna. De lyfter fram både självvärderingen och
bedömarnas rapport som kvalitetsdrivande. Inom
lärosätesgranskningarna är andelen som svarat mycket hög, högre än för
utbildningsutvärderingarna. Omdömena är också överlag mycket goda
när det gäller hur pass kvalitetsdrivande granskningarna har varit. Men
även inom utbildningsutvärderingarna är merparten av dem som svarat
positiva till utvärderingarna och tycker att de både bidragit till att
utveckla kvaliteten på utbildningarna och kontrollera att de uppfyller
kraven i tillämpliga lagar och förordningar.
Uppföljningarna av de utbildningar som har fått det samlade omdömet
ifrågasatt kvalitet i utvärderingarna under 2018 (och i ett fall 2017) har
satt press på lärosätena och utbildningarna att intensifiera sitt
kvalitetsarbete. I uppföljningarna av forskarutbildningarna framgår att

27

Hur har det gått? En slutrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar åren 2001–2006,
2007:31 R.
28
Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014, 2010:22 R.
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några av de vanligaste åtgärderna som lärosätena har genomfört är
utökade lärarresurser, anställning av fler doktorander, fler
forskarutbildningskurser, integrering av jämställdhet i utbildningarna och
ett mer strukturerat sätt att arbeta med den individuella studieplanen. De
forskarutbildningar som utvärderades under 2019 håller i allmänhet hög
kvalitet, men av de utbildningar som fick ifrågasatt kvalitet under 2018
och 2019 har lärosätena i flera fall fattat beslut om att lägga ned
utbildningarna.
UKÄ kommer att följa upp samtliga nio lärosäten vars
kvalitetssäkringsarbete har granskats under 2019, genom att de inom en
viss tid får lämna in en redovisning av genomförda åtgärder. I åtta fall är
det kvalitetssystemen som inte är tillräckligt utvecklade eller inte har
prövats i tillräcklig utsträckning, för att bedömarna ska kunna bedöma att
lärosätena kan säkerställa kvaliteten på utbildningarna.
Nästan hälften av utbildningarna till förskollärar- och grundlärarexamen
kommer att följas upp på grund av kvalitetsbrister. Bristerna gäller
framför allt måluppfyllelsen av delar av de nationella examensmål som
valts ut för utvärderingen. De delar som har störst brister är kunskap om
forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande.
De återföringskonferenser som UKÄ har ordnat efter avslutade
utvärderingar har erbjudit en plattform för lärosätesrepresentanterna att
tillsammans med bedömargruppernas ordförande utbyta tankar och
erfarenheter om utvärderingsprocessen. Deltagarna har kunnat fördjupa
diskussionen om de iakttagelser som bedömarna har gjort och skrivit
fram i yttrandena. I flera fall har lärosätesrepresentanterna tagit upp
möjliga lösningar på de utvecklingsområden som bedömarna har sett.
I den här rapporten har vi betraktat de genomförda åtgärder som
lärosätena har redovisat i UKÄ:s uppföljningar som ett mått på om
utvärderingarna i det nuvarande kvalitetssäkringssystemet har lett till
kvalitetsutveckling på lärosätena. Vi har kunnat konstatera att berörda
lärosäten genomfört åtgärder inför, eller som en följd av, UKÄ:s
granskningar. För att verkligen kunna studera effekterna skulle vi behöva
komma tillbaka vid ett senare tillfälle och studera om de genomförda
åtgärderna som vi här har redovisat, verkligen har lett till förändring. Det
har vi inte haft möjlighet att göra, men vi antar och hoppas att åtgärderna
kommer att leda till förändringar som har mer bestående och långsiktiga
effekter på verksamheten på lärosätena.
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se

