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Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar 
– en metod och vägledning   
 
 
Lunds universitet arbetar sedan 2008 med systematisk kvalitetssäkring av all ny 
examensgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå genom den s.k. 
valideringsprocessen. Universitetet har därefter som ett led i kvalitetsarbetet 
2011/12 uppdragit åt avdelningen Utvärdering att, tillsammans med fakulteter-
na, utveckla en metod i syfte att utvärdera befintliga utbildningar.  
Utvecklingsarbetet har utgått från två grundläggande principer, att a) svara mot 
behovet av en universitetsgemensam, systematisk och jämförbar plattform för 
kvalitetsarbetet och b) att parallellt tillåta anpassning efter karaktär och utform-
ning av den utbildning/del av utbildning som ska utvärderas. 
 
Metodiken bygger på de rekommendationer och riktlinjer som återfinns i 
Standards & Guidelines for the European Higher Education Area (ENQA 2005) 
och är framtagen i syfte att stödja fakulteternas interna kvalitetsarbete. Den kan 
användas fullt ut eller i begränsad form, beroende på ändamålet med utvärdering-
en. Det är därför väsentligt att fakultetsstyrelsen initialt tar ställning till vad som 
ska utvärderas och utifrån detta fastställer omfattning och övriga förutsättningar 
för arbetets genomförande.   
 
I det följande beskrivs Kriterier och Kriterieområden (avsnitt 1), Dokumenta-
tion (avsnitt 2) och Arbetsordning (avsnitt 3). Vägledningen avslutas med några 
tips att tänka på i uppläggningen av arbetet (avsnitt 4).  
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1 Kriterier och kriterieområden 
 

I syfte att underbygga disposition och systematik i såväl bedömning som analys, 
är metoden strukturerad i fyra kriterieområden, se nedan. Inom respektive områ-
de redovisas ett begränsat antal detaljkriterier, vilka ska prövas var för sig inom 
processen. Fakultetsstyrelsen rekommenderas starkt att utgå från denna struktur 
i användningen av metodiken, oavsett val av omfattning. 
 
1. Studenterna – rekrytering, retention och examensfrekvens 

- Antagna och registrerade studenter inom utbildningen svarar mot den an-
givna målgruppen, inkl universitetets övergripande mål om jämn könsför-
delning (40/60) 

- Antalet registrerade studenter på utbildningen står i rimlig proportion till 
antalet tillgängliga platser. 

- Registrerade studenter inom utbildningens sista termin motsvarar majori-
teten av de som antogs. 

- Berörda studenter informeras på ett ändamålsenligt sätt om villkoren för 
avsedd examen, inkl examensmål och omfattning. 

- Antalet studenter, som uppfyller målen för aktuell examen inom avsedd 
tid, är rimligt i förhållande till antalet antagna. 

- Studenterna tar ut examen/begär examensbevis i korrelerande omfattning 
till godkända studier och övriga villkor. 

 
2. Lärare och miljö – kapacitet, kompetens och samverkan 

- Utbildningens verksamma lärare har relevant kompetens för att bidra till 
utbildningens kontinuerliga utvecklingsarbete.  

- Antalet lärare med relevant kompetens svarar mot behovet av handledning 
och examination av examensarbeten på aktuell nivå. 

- Utbildningens lärare är involverade i utbildningens planering och är inför-
stådda med den enskilda kursens betydelse för utbildningens progression 
och aktuella examensmål. 

- Aktuella lärare i utbildningen erbjuds och deltar kontinuerligt i högskole-
pedagogisk kompetensutveckling.  

- Aktuella lärare deltar i andra former av omvärldsförankring, t.ex. egen 
forskning eller relevant yrkesverksamhet utanför akademin, med betydelse 
för utbildningens framtida utveckling. 
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3. Arbetsmarknad – alumnverksamhet och omvärldsanalys 
- Uppföljning av utbildningens alumner genomförs systematiskt och inklu-

derar deras bedömning av den aktuella utbildningens relevans för arbets-
marknaden.  

- Ansvariga för utbildningen har regelbundna och systematiska kontakter 
med yrkeslivsföreträdare i syfte att aktivt utveckla utbildningens förhållan-
de till arbetsmarknaden och det omgivande samhället. 

- Utbildningen genomförs med tydliga inslag av yrkeslivsorienterade mo-
ment, exempelvis praktik, gästlärare och/eller externa uppdrag. 

 
4. Kvalitetsarbete – uppföljning, återkoppling och utveckling 

- Relevanta data används systematiskt som faktamässig grund i arbetet med 
uppföljning och utveckling av utbildningens kvalitet. 

- Det finns en regelbunden återkoppling av olika utvärderingsresultat för 
den aktuella utbildningen till berörda lärare och studenter. 

- Kollegial och/eller extern kompetens utnyttjas regelbundet och på ett ända-
målsenligt sätt för bedömning och utveckling av utbildningens kvalitet. 

- Aktuella lärandemål/examensmål används på ett adekvat sätt för utvärde-
ring av utbildningens resultat. 

- Ansvarsförhållandena i och kring utbildningen framgår tydligt och på ett 
korrekt sätt i tillgänglig information. 
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2 Dokumentation 
 

Dokumentationen bör inledas med en kontextuell beskrivning av utbildningen 
och dess lokalisering, i syfte att ge en bild av miljön och utbildningens specifika 
förutsättningar. Vidare ska underlaget omfatta en sammanställning av faktiska 
uppgifter och resultat som stöd för de olika bedömningskriterierna. Den statistik 
som tas fram bör vara så aktuell som möjligt. (Uppgifterna kan till stora delar 
hämtas från LUBAS, LADOK, Kuben och olika kursvärderingsresultat.)  
Dokumentationen bör även innehålla kompletterande och klarläggande textav-
snitt, i syfte att stödja bedömningen av de olika kriterierna, se avsnitt 1. 
 
Basuppgifter 

Basuppgifter om utbildningen och eventuella olika inriktningar kan i stor ut-
sträckning hämtas från aktuell utbildningsplan och/eller examensbeskrivning. 
Följande uppgifter ska ingå: 
- Utbildningens namn med engelsk översättning. 
- Aktuell(a) examensbenämning(ar) med engelsk översättning. 
- Uppgift om eventuellt huvudområde/n för generell examen. 
- Uppgifter om utbildningen ges i samverkan med annat lärosäte eller fakultet 

och i så fall med vilka samt i vilken form samarbetet sker. 
- Kortfattad redovisning av utbildningens organisation och ansvarsförhållan-

den, exempelvis programledning, rådgivande organ, studentmedverkan, sam-
arbetsformer, lärarkollegium etc. 

 
Underlag för kvalitetsbedömning 

Underlaget för kvalitetsbedömning struktureras i enlighet med analysens fyra 
kriterieområden. Följande data och sakuppgifter rekommenderas ingå: 
 
1. Studenterna – rekrytering, retention och examensfrekvens 

- Uppgifter om utbildningens huvudsakliga målgrupp och rekryteringsläge, 
exempelvis om syftet är att rekrytera internationella studenter eller en viss 
grupp yrkesverksamma. Redovisa aktuell antagningsstatistik. 

- Uppgifter om platsantal och årligen registrerade studenter (beläggningstal). 
- Uppgifter om studenternas genomströmning. (T.ex. retentionsstatistik och 

uttagna examina/år.) 
- Beskrivning av på vilket sätt utbildningens studenter får information kring 

förutsättningar för examen och hur studenten ska gå tillväga för att erhålla 
examensbevis. 
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- För utbildning som kan leda till examen på avancerad nivå; Beskriv den 
eller de forskarutbildningsmiljöer som utbildningen samverkar med eller 
på annat sätt anknyter till och på vilket sätt detta sker. 

 
2. Lärare och miljö – kapacitet, kompetens och samverkan 

- Redovisning av verksamma lärare inom utbildningen vad avser deras 
konstnärliga, vetenskapliga och högskolepedagogiska kompetens samt de-
ras yrkeslivskompetens utanför högskolan. Av redovisningen ska även 
framgå i vilken omfattning respektive lärare är verksam i utbildningen. 

- Beskrivning av på vilket sätt den aktuella lärargruppen samverkar kring ut-
bildningens progression och examensmål. 

- Uppgifter om vilka lärare som svarar för handledning respektive examina-
tion av examensarbeten. 

- Uppgifter om antal lärare (heltidsekvivalenter)/antal heltidsstudenter. 
- Beskrivning av utbildningens lednings- och stödfunktioner (t.ex. lednings-

grupp, rådgivande organ, referensgrupp eller koordinatorsfunktion), inkl. 
uppgifter om roller och ansvarsförhållanden. 

 
3. Arbetsmarknad – alumnverksamhet och omvärldsanalys 

- Beskrivning av om och i så fall hur representanter för arbetsmarknaden 
och det omgivande samhället involveras i arbetet med utbildningens ut-
veckling och dess relevans för studenternas framtida karriärmöjligheter. 

- Redogörelse för hur och när utbildningens alumner följs upp samt på vilket 
sätt resultaten från sådan verksamhet används i utvecklingen av utbild-
ningen. 

 
4. Kvalitetsarbete – uppföljning, återkoppling och utveckling 

- Sammanfattande beskrivning av hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut 
för den aktuella utbildningen. 

- Beskrivning av hur examensmålen följs upp och säkras i utbildningens 
kursstruktur. 

- Beskrivning av hur valda examinationsformer relaterar till utbildningens 
mål/examensmål. 

- Kortfattad beskrivning av den forskning och/eller det konstnärliga utveck-
lingsarbete som utgör utbildningens grund. 

- Beskrivning av hur oberoende kvalitetssäkring av studieresultaten tilläm-
pas (exempelvis kollegial bedömning av examinationsuppgifter och/eller 
extern granskning av examensarbeten). 

- Sammanfattande redogörelse för om utbildningen i sin helhet utvärderats 
tidigare och i förekommande fall resultatet av sådan utvärdering.  
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3 Arbetsordning 
 

Utvärderingsmodellen är i första hand utvecklad för att användas internt inom 
fakulteten och som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsprocessen 
består av fyra huvudsakliga steg: 
- Sammanställning av uppgifter och framtagande av dokumentation 
- Sakkunnig kriteriebaserad granskning och bedömning 
- Fakultetens/institutionens analys och återkoppling 
- Eventuella åtgärder 
 
Grupp för sakkunnig bedömning 
Bedömningsarbetet genomförs av en grupp sakkunniga personer, som tillsam-
mans uppfyller nödvändiga behov av integritet, erfarenhet, representation och 
professionell kompetens. För bedömningens relevans och legitimitet ska grup-
pens sammansättning ske med hänsyn till eventuella kopplingar till den berörda 
utbildningen. Antalet bedömare kan variera, men bör inte vara färre än tre. 
(Jämför gärna villkoren avseende gruppens sammansättning med motsvarande 
del i arbetet med validering, dvs med representation för studenter, lärare/forska-
re och företrädare för arbetslivet med relevans för verksamhetsområdet.) 
Gruppen bör vidtalas och formeras i god tid för uppdraget. 
 
Arbetet ska baseras på de resultat och faktiska förhållanden som framgår av do-
kumentationen (se avsnitt 2) och ska avse de fyra kriterieområden som anges i 
avsnitt 1. För att förbättra analysens förutsättningar och resultat bör möjligheter 
ges till platsbesök och intervjuer med berörda lärare och studenter. 
Bedömningsarbetet bör koordineras i samråd med ledningen för utbildningen,  
i syfte att förenkla överföring av resultat och undvikande av missförstånd. 
 
Resultatet av de sakkunnigas bedömning dokumenteras i ett gemensamt yttran-
de till fakultetens styrelse och relateras till de fyra kriterieområdena. Yttrandet 
ska baseras på en kritisk granskning av de aktuella kriterierna och utformas i 
både ett problematiserande och framåtsyftande perspektiv.  
Yttrandet ska även innehålla en sammanfattande slutsats om utbildningen i sin 
helhet och om dess relation till nationell och internationell standard.  
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Exempel på arbetsgång och genomförande 

- Fakultetsledningen beslutar att en utvärdering ska genomföras för huvudom-
rådet X och utser ansvarig för uppdraget. 

- Ansvarig kontaktar berörd institution och i samråd tas förslag fram avseende 
kriterier, sakkunniga bedömare och andra grundläggande förutsättningar för 
utvärderingen, t.ex. tidsramar, arbetsgrupper/fördelning och resursbehov. 

- Förslaget presenteras för fakultetsledningen, som därefter fastställer formerna 
för utvärderingen inklusive sammansättningen av gruppen sakkunniga bedö-
mare. 

- Ansvarig koordinerar och ombesörjer framtagande av dokumentation av de 
uppgifter som ska utgöra huvudsakligt underlag för utvärderingen. 

- Tillsammans med bedömargruppen bestämmer den ansvarige former och tid-
plan för gruppens arbete, inklusive eventuella platsbesök och intervjuer. 

- Bedömningsresultatet, dvs yttrandet från de sakkunniga, handläggs av ansva-
rig och tillställs fakultetsledningen.  

- Ansvarig samlar därefter berörda, inkl studentrepresentanter till resultat-
genomgång. 

- Fakultetsledning beslutar i samråd med företrädare för berörd institution och 
studenterna om eventuella åtgärder med anledning av resultatet. 
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4    Några tips  
 
 Var noga med att formulera syftet med utvärderingen!  Varför gör vi detta? 
 En fullskalig utvärdering enligt denna modell bör genomföras tidigast två år 

efter att den första ”årskullen” har avslutat utbildningen. 
 För att undvika onödig belastning av nyckelfunktioner i universitetets orga-

nisation bör arbetet även planeras och koordineras med hänsyn till andra 
kvalitetssäkringssystem och processer. Detta gäller särskilt korrelationen med 
det nationella utvärderingssystemet, både vad gäller struktur och tid. Erfaren-
hetsmässigt genomförs detta med 4-6 års intervall. 

 Erfarenhetsmässigt tar en utvärdering ofta längre tid än planerat. Att systema-
tisera dokument och uppgiftsinsamling kan vara ett sätt att spara tid. 

 Att identifiera och i god tid informera de som ska arbeta operativt med utvär-
deringen är fundamentalt viktigt för att nå smidighet i processen. 

 Vissa sakkunniga bedömare kan vara hårt uppbokade. Var ute i god tid! 
 Tänk på att de sakkunniga ofta inte känner till lokala företeelser och för-

hållanden. Tappa inte bort ”självklara” detaljer! 
 Ta inte för stora tuggor! Bättre att göra lagom mycket och göra det bra! 
 


