
Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, LTH 2-3 december 2009 

 

  
Abstrakt— Vi ser en fara i den ytterst lovvärda aktiviteten att 

mäta kvalitet inom universitetsutbildningen. Det är kanske 
främst utvecklingsaspekten som vi är oroade över. Vi kommer att 
illustrera vår oro genom att belysa problem med att definiera vad 
som menas med kvalitet och sedan hur det ska mätas. Först 
genom en allmän genomgång av spännvidden av aspekter på 
studenternas lärande och sedan genom att konkret ta upp hur 
rättsäkerhetsaspekter kan leda till försämring istället för 
förbättring av utbildningskvaliteten. Som kontrast till den 
problembild vi skapat presenterar vi hur en vidareutbildning av 
personer inblandade på alla nivåer i utbildningsprocessen kan 
leda till en balanserad samsyn på både det konkreta fallet med 
problem med rättsäkerhetsaspekter och det allmänna angående 
komplexiteten i studenternas lärande. 
 

Index Termer — examinationsformer, rättsäkerhet, 
utbildningskvalitet och utvärdering. 
 

I. INLEDNING 
I ser på kvalitet som lite av en paradox. Kvalité är ett 
nyckelbegrepp inte minst i diskussioner kring 

ingenjörsutbildningar. Det är väsentligt att en tydlig definition 
av begreppet kvalitet ges för det aktuella sammanhanget och 
att aspekter som hur den kan bedömas eller mätas beaktas. En 
konsekvens av att definiera begreppet är att när väl en 
definition på kvalitet är etablerad i ett sammanhang, riktas allt 
ljus ofta på just detta kriterium. Andra viktiga aspekter på 
kvalité i det aktuella sammanhanget riskerar att ”glömmas 
bort”, varvid ofta helheten blir lidande. 

Mätning av kvalitet stöter som de flesta andra mätningar på 
problemet med tid, d.v.s. att tid kommer in som en väsentlig 
faktor när det gäller att bestämma vilka aspekter som ska 
studeras. Ju komplexare studie desto mer resurser behövs för 
att förvissa sig om att de som utför mätningen verkligen 
förstår vad det är som ska mätas utöver att det tar längre tid att 
samla in och analysera data. Det gör att viktiga aspekter på 
undervisningskvalitet som studenternas lärande av färdigheter 
ofta är ett problem eftersom det inte finns etablerade 
definitioner på hur de bör mätas, och knappast ens vilka de är. 
Detta gör att man lätt hamnar i att mäta det som kan räknas 
istället för att mäta det som räknas (measuring what can be 
counted instead of measuring what counts).  

Vi kommer också att diskutera några andra aspekter av 
studenternas utveckling och lärande, såsom personlig 
utveckling, kunskapsinhämtning, lärandeprocessen och sätta 
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dessa i relation till faktorer som produktfokus, enhetlighet, och 
konsekvenser av uppfattningen om vad som är bra kvalité. 
Relaterat till detta är en tendens att se utbildning mer och mer 
som en produkt, med en följd att mekanismer för 
kvalitetsmätning från industrisektorn kommer på tal. Detta är 
kanske allra närmast tillhands i ingenjörsutbildningar där ett 
industrimetoder naturligt ingår i innehållet i själva 
utbildningen.  

Konkret kommer vi att illustrera problemet med att mäta 
kvalitet genom att diskutera när rättsäkerhetsaspekter kommer 
in som kvalitetsmål. Rättsäkerhetskriterierna ofta är tydligt 
formulerade – enligt vår bedömning tydligare uttryckta än vad 
den underliggande situationen tillåter – och kan skapa en 
svart-vit bild av vad som är bra och som dessutom ofta är 
tydligt ”mätbar”. Som kontrast tar vi upp 
undervisningskvalitet i form av studenternas lärande, vilket är 
både svårformulerat och oklart hur det ska mätas. Studenternas 
lärande är dessutom inte sällan i direkt konflikt med 
rättssäkerhetsaspekter. Examination i form av kodade tentor 
och av färdigheter är två exempel vi kommer att belysa. 
 

II. SYN PÅ UTBILDNINGSKVALITET 
Det finns många olika sätt att se på utbildningskvalitet. Vår 

syn är att det handlar om att tillhandahålla en miljö där 
studenters möjlighet till inlärning är i fokus, och då speciellt 
sett från studenterna som individer. Varianter där fokus 
snarare är på ”produkten” ser vi som problematiska, bl.a. för 
det tankarna till vad utbildningen har tillfört till studenterna 
och att en bra utbildningsmiljö inte nödvändigtvis kan visa 
upp en suverän ”produkt”. 

En annan relaterad aspekt på utbildning är likformigheten 
hos studenterna som gått igenom samma utbildningsprogram. 
Det är lätt att se likformighet som en indikation på bra 
utbildning, men den kan i själva verket vara hämmande för 
studenterna. Detta eftersom sökande efter egna vägar genom 
utbildningen inte passar in i detta mål. Det är naturligtvis 
viktigt att genomgången utbildning ska betyda något i form av 
vad en student kan förvänta sig ha uppnått, men en alltför snäv 
definition försvårar utvecklandet av en egen unik 
kompetensprofil. Möjlighet till det sistnämnda innebär med all 
sannolikhet en mer motiverad student till priset av att de 
utexaminerade är mindre likformiga. 

En tredje aspekt på utbildningskvalitet är kompetensen hos 
undervisande personal och då inte bara den ämnesmässiga 
kompetensen utan att det också handlar om kompetens inom 
undervisning och lärande. Det sistnämnda är inte minst viktigt 
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för att förankra åtgärder som handlar om att förstå lärandemål 
i kurser och utbildningar och hur examination kan användas 
för både mäta att målen uppnås och underlätta att de nås. Vi 
kommer här in på en annan aspekt på utbildningskvalitet, 
nämligen tydlighet i målformulering. I detta ser vi också 
vikten av att ha en kompetent lärarkår och att de som 
specificerar lärandemål för kurser och utbildningar utnyttjar 
detta för att ge en balanserad styrning. Det är önskvärt med en 
beskrivning som både är tydlig och som möjliggör egna 
initiativ till utveckling från kursinstansens lärare. 

Det är viktigt att synen på utbildningskvalitet görs tydlig för 
att kunna ha meningsfulla diskussioner om hur den ska mätas. 

 

III. SYN PÅ “MÄTANDE” 
Mätande för en typiskt naturvetare för ofta tankarna mot 

fysikområdet och att det går att mäta objektivt och exakt. 
Denna syn kan vara problematisk när det handlar om något så 
komplext som människor och deras lärande. Lite som kuriosa, 
men också för att väcka tanken, är att det även inom fysiken 
inte är självklart att allt kan mätas eller mätas exakt när man 
befinner sig vid forskningsfronten och då speciellt inom 
kvantfysiken. Ett problem är t.ex. att själva mätandet påverkar 
det som mäts och i detta ser vi paralleller till mätande av 
utbildningskvalitet. I det senare fallet kan det handla om att 
när utbildningsanordnare vet vad som ska mätas så anpassas 
verksamheten efter det och mätningarna kan bli missvisande 
på ett mer övergripande plan, d.v.s. de faktorer som utarbetats 
som lämpliga att mäta utbildningskvaliteten inte längre 
fungerar lika bra som indikatorer.  

 

IV. UTBILDNINGSKVALITET VS. RÄTTSÄKERHET: “ANONYMA 
TENTOR” 

På många lärosäten, inklusive vårt eget, är en 
rättsäkerhetsåtgärd att rättande personal inte ska veta vem som 
skrivit en tenta. I detta sammanhang framförs att studenterna 
ska skyddas från diskriminering och detta så till den grad att 
lärare på vissa lärosäten inte får besöka skrivsalar under en 
tentamen. Vi hävdar inte att rättning är rättvis eller att 
diskriminering inte sker, men anser att denna åtgärd har flera 
olyckliga konsekvenser för utbildningskvaliteten utan att 
egentligen åtgärda rättsäkerhetsproblemet. 

Ett argument som framförs för ”anonyma tentor” är att det 
är kunskaper och inte personliga egenskaper som ska 
bedömas. Åtgärden riskerar att skapa en misstro mot all 
examination som inte uppfyller att studenterna är anonyma 
och där det inte finns ett tydligt objektivt sätt att mäta. Detta i 
ett läge där det framförs kritik mot att färdigheter inte 
adresseras tillräckligt seriöst i t.ex. civilingenjörsutbildningar. 
I en artikel i The Higher Education [1] framförs att 
examination bör ändras för att bättre passa de mål som finns 
med utbildningar och då speciellt de skriftliga tentamina 
eftersom att prestera på dessa under tidspress inte matsvaras 
av färdigheter som en student kommer att behöva i sitt 
yrkesliv. Artikeln pekar dessutom på att den breddade 
rekryteringen till högre utbildning innebär att det jämför med 
tidigare finns betydligt fler studenter med andra styrkor än att 

kunna svara bra på skriftliga tentamina i systemet. Det är 
knappast förenligt med bra utbildningskvalitet att missgynna 
dessa grupper och heller inte med rättsäkerheten i det fallet.  

Det kanske allvarligaste problemet är att åtgärden skapar en 
”distans” mellan undervisande personal och studenterna. 
Många lärare uppfattar åtgärden som skymf mot deras 
kompetens och frågan är väl om det inte har samma effekt på 
studenterna, d.v.s. att lärarnas förmåga att bedöma en student 
ifrågasätts. Detta i ett läge då många lärare anser sig ha allt 
mindre tid för att utföra sina undervisningsuppdrag och där en 
ökad syn på utbildning som en produkt sprider sig. En av 
författarna har erfarenheter från Australien där studenter 
stämmer universitet för att de inte ”lärt sig”. Tillsammans 
skapar det en atmosfär som motverkar införande av nya 
examinationsmetoder och lyfter fram tentamina som den säkra 
formen, speciellt om man kan skydda sig mot kritik mot 
diskriminering genom att se till att vem som skrivit hålls 
hemligt.  

I The courage to teach [2] skriver Parker Palmer att den 
gemensamma nämnaren för lärare som uppfattats som bra är 
att de varit engagerade i både ämnet och undervisningen. Vi 
framför inte att pedagogisk skolning och tydliga mål inte 
behövs, men pekar på att en ökad detaljnivå i 
kursbeskrivningar, bl.a. i form av hur examination ska ske, 
innebär en risk att dessa lärare förlorar sin entusiasm. Hur 
inspirerande är det t.ex. att känna sig låst av att använda 
examensformen ”anonyma tentamina” när det gång efter 
annan kommer upp historier om hur studenter inte lyckats 
prestera på den nivå de visat tidigare under kursen? Det är inte 
förenligt med yrkesstolthet att ge dessa studenter ett lägre 
betyg än de förtjänar baserat på en, som vi ser det säkrare, 
bedömning utifrån att ha lärt känna studenten utanför 
tentamenssituationen. Det gäller även det omvända när en 
student i tentamenssituationen presterar långt över 
prestationerna i övrigt på kursen. En lärare som känner 
tidspress och brist på stöd för alternativa examinationsformer  

(till anonyma tentamina) från utbildningsorganisationen 
kommer i många fall att tappa sin inspiration och enbart gå in 
för att leverera det som konkret specificerats. Vi återkommer i 
nästa avsnitt till denna situation. 

Vi avslutar detta avsnitt med att konstatera att åtgärden 
”anonyma tentamina” i de flesta fall felar att skydda mot 
allmän diskriminering p.g.a. kön eller etnicitet. Kvinnliga 
studenter och studenter med annat modersmål än svenska kan 
via sitt sätt att skriva och uttrycka sig oftast lätt identifieras på 
gruppnivå även om den som rättar inte vet namnet på den som 
skrivit. 

 

V. UTBILDNINGSKVALITET VS. RÄTTSÄKERHET: 
EXAMINATION AV FÄRDIGHETER 

Examination inom stora delar av universitetsvärlden är 
starkt inriktad på att kontrollera lärande speciellt av inhämtad 
kunskap och inte för att uppnå lärande (formativ examination). 
Det är i sig ett intressant område, men vi kommer här att 
diskutera examination av färdigheter, vilket ofta uppfattas som 
svårt och som sagt inte hör till det som traditionellt 
examineras. Det ställs dock större och större krav på att det 
ska göras, inte minst framfördes kritik relaterat till detta i den 
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nationella utvärderingen 2005 av landets 
civilingenjörsutbildningar [3]. I den kommande utvärderingen 
som HSV står i startgroparna inför är färdigheter och 
examinering av dessa en viktig del. 

Önskemålet om en tydligare yrkeslivsanknytning i 
(civil)ingenjörsutbildningarna är knuten till utvecklande av 
färdigheter och därmed också examination av dessa. Detta har 
dock inte integrerats i utbildningarna i den utsträckning vi 
anser befogad, bl.a. beroende på ovana och okunnighet 
angående examination av färdigheter. Kanske än viktigare är 
dock ett inbyggt motstånd mot förändring. Den lärare som 
examinerar färdigheter är ofta tvungen att använda för 
studenterna nya examinationsformer och ofta sådana som inte 
lämnar ett tydligt dokumenterat spår som kan användas vid en 
eventuell dispyt om examinationen. Detta kan naturligtvis ses 
som en fara för rättsäkerheten. Examinationsformer som är 
nya för studenter leder ofta till klagomål från studenterna och 
ett eventuellt ifrågasättande även från utbildningsanordnarna. 

Ett exempel på detta är hur en kommentar i en 
kursvärdering kan leda till att en lärares undervisningsmetoder 
ifrågasätts [4]. Det är inte själva ifrågasättandet som är 
problemet utan snarare de ofta oreflekterade åtgärderna som 
sätts in, där läraren hamnar i en försvarsställning för att ha 
utvecklat genomförandet av en kurs. Det borde kanske snarare 
vara de lärare som inte utvecklar sina kurser, som inte 
förändrar examinationsmetoder, som bör ifrågasättas.  

Det är alltså av största vikt att en trygg miljö byggs upp, där 
lärare, utbildningsanordnare och övriga inblandade i 
undervisningen uppmuntras att på vetenskaplig grund utveckla 
examinationsmetoder som passar de olika lärandemålen som 
finns uppställda för en kurs. Detta inte minst viktigt med tanke 
på effekten av att det ökade intaget har på vad studenterna är 
bra på. Tidigare var studentgruppen betydligt homogenare och 
dessutom till stora delar utsorterad efter förmåga at klara sig 
väl i examinationsformer som stora slutskrivningar fokuserade 
på att reproducera inhämtad kunskap på kort tid. Vilket är en 
färdighet som har väldigt lite att göra med det studenterna 
kommer att förväntas kunna när de kommer ut i arbetslivet. En 
aspekt på rättsäkerhet som oss veterligt inte diskuteras är 
orättvisan som en överrepresentation av en examinationsform 
har på en studentgrupp. 

Ett intressant arbete görs vid Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) [5] där ett internt kvalitetsstödjande system 
används parallellt med kvalitetsmätning. I den processen 
kommer följande aspekter in  
1. kriteria som används av utvärderingsanordnare som 

ABET, EUR-ACE och ACE Danmark 
2. progression och koherens för att utveckla professionella 

färdigheter 
3. undervisningsmetoder och lärande i samklang enligt 

”constructive alignment” 
4. utveckling av undervisningskompetens hos lärare 
5. genomtänkt utvärdering av undervisning och lärande 
6. att undervisningen är forskningsbaserad. De lyfter i 

artikeln fram vikten av att stärka kulturen kring 
undervisning och lärande i en atmosfär av integritet och 
förtroende. 

Frågan om hur färdigheter bör examineras är viktig, men 
eftersom det finns en stor ovana vid att gör detta och dessutom 
är oklart hur det görs på ett effektivt och riktigt sätt så är det 

tyvärr något som en tidspressad lärare undviker att göra. I de 
fall där försök att examinera färdigheter inte ges ett 
genomtänkt och starkt stöd är det nog troligt att sådan 
utveckling stannar av, vilket vi ser som en försämring av 
utbildningskvaliteten. Det som behövs är en ökad medvetenhet 
om alternativa examinationsformer och då speciellt sådana 
som är inriktade på andra aspekter av lärandet än 
kunskapsinhämtning. Det är också viktigt att en kultur 
utvecklas där undervisning och lärande aktivt diskuteras. 

 

VI. SAMMANFATTNING 
Det är viktigt att inte se detta bidrag som en inlaga emot 

mätning av kvalitet. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
kvalitet är med som en aspekt i all verksamhet i vår utbildning 
och att det skall sättas ljus på hur vi kan försäkra oss om att 
den är hög. Det inkluderar att ha en balanserad syn på hur 
kvalitet studeras och förbättras, vilket i fallet med 
utbildningskvalité och rättsäkerhet bör leda till formuleringar 
av det senare som ger både flexibilitet och trygghet in en 
strävan mot stärkande av utbildningskvaliteten.  

Vi förespråkar en kultur där resurser sätts in för att 
möjliggöra en utveckling mot en när det gäller 
undervisningsaspekter mer professionell undervisningskår, 
från assistenter och lärare till utbildningskonstruktörer. Detta 
skulle tillåta att rättsäkerhetsaspekter kan formuleras enklare 
snarare än mer specifikt och vara en ”garanti” för att inte bara 
kunskapsinhämtande beaktas vid synen på studenternas 
lärande. Det skulle inte minst ge större frihet för utveckling av 
utbildningen, vilket vi ser som ett mycket viktigt kvalitetsmål. 

Ett exempel på hur utbildningskvalitet och rättsäkerhet kan 
ses som komplement snarare än motsatser är att genomföra en 
studie där synen på deras förhållande till varandra via 
diskussioner i kedjan av intressegrupper från studenter upp till 
rektor. Detta skulle dels fungera som en medvetandegörare till 
frågan och kunna utgöra ett underlag för en mer balanserad 
syn på hur de kan samspela i skapandet av en kreativ, 
högkvalitativ och rättsäker undervisningsmiljö. En miljö där 
människor snarare än specifikationer fungerar. 

 

TACK 
Vi vill tacka Åsa Kettis Lindblad på enheten för kvalitet 

utvärdering vid Uppsala universitet för givande diskussioner 
kring detta papper.  
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