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I detta konferensbidrag presenteras ett pågående projekt vid Lunds Tekniska Högskola med projekttiteln “Vad kännetecknar ett 

examensarbete med hög kvalitet på LTH?”. Detta projekt startades upp för snart ett år sedan med anledning av den förestående 

utvärderingen av ingenjörsutbildningen år 2013. Högskoleverket ansvarar för denna utvärdering som under 2011 påbörjats vid ett 

flertal fakulteter runt om i landet och som riktar sig mot examina inom högre utbildning. Utfallet av utvärderingen kommer att kunna 

påverka fördelning av ekonomiska medel samt examinationsrättigheter. Hittills har inga ingenjörsutbildningar utvärderats och i detta 

konferensbidrag diskuteras några aspekter som bör iakttas då de slutliga förutsättningarna för utvärdering av ingenjörsutbildningen 

fastställs. Den ursprungliga projektbeskrivningen har under arbetets gång utvidgats till att även innefatta sådana frågeställningar som 

ansvarsfördelningen mellan institutioner och utbildningsprogram samt tillgång till dokumentation.  
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I. INTRODUKTION 

 ”FOKUS PÅ KUNSKAP – KVALITET I DEN HÖGRE 

UTBILDNINGEN” (Proposition 2009/10:139) [1] föreslog 

den Svenska regeringen en förändring av det nationella 

utvärderingssystem som använts för att granska högre 

utbildning. Tidigare hade utvärdering skett genom 

granskning av processer och arbetssätt inom olika 

institutioner för högre utbildning. Detta förfarande skulle 

nu ersättas av en utvärderingsmetod som fokuserar på 

läranderesultat. Utfallet av denna utvärdering ska ligga till 

grund för hur ekonomiska resurser ska fördelas och ett 

positivt resultat skulle då möjliggöra för extra tilldelning av 

medel, medan ett negativt resultat å andra sidan skulle 

kunna leda till indragning av examinationsrätten. 

Utvärderingen ska baseras på 1) examensarbeten 2) 

universitetens och högskolornas självvärderingar av 

utbildningens resultat i kombination med platsbesök och 3) 

enkäter till tidigare studenter. Av dessa bedömningsgrunder 

kommer stor vikt att läggas vid examensarbetenas kvalitet. 

Självvärderingarna utgör ett komplement och en möjlighet 

till förtydliganden medan platsbesöken innefattar 

observationer och intervjuer.  

II. LÄRANDEMÅL  

Ursprungligen föreslogs det att Högskoleverket skulle 

formulera generella lärandemål för utvärderingen av 

examensarbeten. Generella lärandemål har tidigare använts 

både inom Sverige [2],[3] och inom EU [4] samt i 

Bolognaprocessen [5]. I den aktuella utvärderingen 

kommer kvalitén hos examensarbetena att utvärderas 

utifrån lärandemål som formulerats i Högskole-

förordningen. Dock kommer inte samtliga mål att 

användas, utan det kommer att ske ett urval av lärandemål. 

Detta urval ska ske på ett sådant sätt att det speglar 

karaktären hos den aktuella examen som ska utvärderas. 

Urvalet sker i ett samarbete mellan bedömargruppen och 

Högskoleverket. Examensarbetena kommer att väljas ut 

slumpmässigt och avidentifieras. Antalet examensarbeten 

som kommer att samlas in för utvärdering av en viss 

examina är begränsad till 5-24 stycken.   

III. EXAMENSARBETEN 

På grund av det fokus på examensarbeten som föreligger i 

utvärderingen initierades ett projekt vid Lunds Tekniska 

Högskola (LTH) med uppdrag att identifiera vilka 

kvalitetsaspekter som karaktäriserar ett examensarbete av 

hög kvalité vid LTH. Arbetet påbörjades med att 

projektgruppen bad samtliga institutioner vid LTH att 

skicka in två stycken examensarbeten, där det ena arbetet 

skulle vara ett arbete av högsta klass och det andra arbetet 

skulle vara precis godkänt. Efter att ha läst igenom dessa 

examensarbeten kunde projektgruppen konstatera att 

ämnesinnehållet hade stor spridning, vilket var att förvänta 

då ett stort antal olika ämnen finns representerade inom 

LTH. Examensarbeten vid LTH behandlar ämnen som 

laserfysik, livsmedelsteknik, riskbedömning, matematik, 

programmeringsteknik, design, ergonomi och konstruk-

tionsteknik – för att bara nämna några exempel.  En 

spridning vad gäller ämnesinriktning var förväntad, men 

flera av de examensarbeten som projektgruppen fick ta del 

av visade sig dessutom ha starka inslag av psykologi och 

samhällsvetenskap. En annan tydlig skillnad mellan 

rapporterna var huruvida ett examensarbete var utfört i 

samarbete med industrin eller inte. Vissa examensarbeten 

fokuserade väldigt tydligt på att besvara någon specifik 

fråga ställd av ett kommersiellt företag, medan andra var 

skrivna på ett sådant sätt att de skulle kunna publiceras i 

någon vetenskaplig skrift. Det var också stora skillnader i 

vilken tilltänkt läsekrets som avsågs. Några 

examensarbeten var mycket specifika i sitt språk och lade 
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inte fokus på att förklara ingående begrepp, medan andra 

tydligt riktade sig till en större publik. Med tanke på denna 

mångfald ställde sig projektgruppen frågan hur 

förberedelserna för Högskoleverkets utvärdering skulle ske. 

Förutsättningarna för utvärderingen är att det är 

läranderesultat för olika examina som utvärderas och LTH 

har en examinationsrätt som täcker in samtliga 

civilingenjörsprogram. Med tanke på den mångfald som 

representeras av examensarbetena inom LTH – är det 

rimligt att utvärdera denna examinationsrätt med ett 

slumpmässigt urval av 5-24 examensarbeten?  

IV. INSTITUTIONER OCH PROGRAM 

 En möjlighet vore att utvärdera individuella 

utbildningsprogram, snarare än civilingenjörsexamen för 

hela LTH. Detta skulle i så fall mångdubbla utvärderingens 

omfattning då antalet program vid LTH är stort. Då 

Högskoleverkets utvärdering potentiellt kan påverka 

examinationsrätten måste ett ställningstagande göras hur 

detta i så fall ska hanteras. Om programmen utvärderas 

separat, är det då examinationsrätten för ett specifikt 

program som ska påverkas av utfallet? Hanteringen 

kompliceras ytterligare av det faktum att programmen vid 

LTH inte är knutna till specifika institutioner. En student 

som läser ett visst program kan oftast välja mellan ett flertal 

institutioner att utföra sitt examensarbete vid. På samma 

sätt kan en institution ha examensarbetare som kommer 

från flera olika program. Det är institutionerna som 

examinerar examensarbetarna och en utvärdering av 

utbildningsprogram med utgångspunkt i ett slumpmässigt 

urval av examensarbeten kan ge en missvisande bild då det 

är institutionerna som bedömer om ett examensarbete är 

godkänt. Frågan är också var i organisationen som ansvaret 

för självvärderingen ska läggas? Om programmen 

utvärderas, är det då programledningarna som ska 

sammanställa en självvärdering? Måste då institutionerna 

ge underlag till ett antal olika programledningar och hur 

programspecifikt måste detta underlag i så fall vara? Hur 

omfattande blir då arbetsbördan för de institutioner som har 

studenter på ett stort antal program? Tiden från det att 

examensarbetena har valts ut till det att självvärderingen 

ska vara färdig är satt till två månader. 

V. DOKUMENTATION 

 Examensarbetena examineras inte enbart utifrån den 

skrivna rapporten. Dessutom ingår en muntlig presentation, 

opponering av ett annat examensarbete samt en kort separat 

sammanfattning som kan vara av vetenskaplig eller 

populärvetenskaplig karaktär. Projektgruppen har under sitt 

arbete varit i kontakt med institutioner där man lägger stor 

vikt vid dessa övriga krav vid bedömningen om ett 

examensarbete är godkänt eller inte. Dokumentationen av 

dessa moment är dock varierande och i allmänhet inte 

omfattande, om ens tillgänglig. Detta kan komma att utgöra 

en svårighet vid kommande självvärderingar. 

Självvärderingarna kommer att kunna skrivas med 

utgångspunkt i vilka specifika examensarbeten som valts ut 

och då behövs det ett underlag för att kunna göra detta.  

En annan aspekt är att det kan vara svårt att utifrån 

rapporterna i sig avgöra om vissa kriterier för ett 

examensarbete av hög kvalitet är uppfyllda. Projektgruppen 

vill argumentera för att självständighet och kreativitet inte 

självklart speglas av rapporten. Dessa båda kriterier anser 

projektgruppen vara viktiga att beakta och frågan är hur 

detta skulle kunna dokumenteras? En möjlighet vore att 

införa krav på handledarutlåtande och/eller examinators-

utlåtande. Ett utlåtande skulle kunna innehålla information 

om kriterier som självständighet och kreativitet i en 

beskrivning av processen för examensarbetets utförande.  

VI.     KRITERIER 

I sitt arbete med hur kriterier för ett examensarbete av 

hög kvalitet vid LTH ska formuleras kom projektgruppen 

att identifiera två huvudtyper av kriterier; texten som helhet 

och textens ingående delar. Textens delar utgörs av 

exempelvis sammanfattning, beskrivning av syfte och mål, 

teori och metod, referenshantering, resultat, diskussion och 

förslag på framtida arbete. Förutom att lista vilka delar som 

ska ingå behövs en beskrivning av vilka egenskaper dessa 

delar ska besitta, inte minst med avseende på vilka krav 

som utgör miniminivån som avgör om ett examensarbete är 

godkänt eller inte. Samma typ av övervägande gäller texten 

som helhet. Här innefattas sådant som vetenskapligt 

förhållningssätt, kritiskt förhållningssätt, struktur och 

balans, språk och ämnesrelevans. Efter att ha läst igenom 

insamlade examensarbeten har projektgruppen diskuterat 

hur stort intryck en välskriven text med balans i textens 

omfattning och ett tydligt och grammatiskt korrekt språk 

gör på läsaren. Detta i förhållande till exempelvis resultat, 

slutsatser och relevans. Med den stora variation som 

examensarbetena vid LTH representerar i åtanke, vilken 

ämneskompetens krävs av en läsare för att en bedömning 

av ett examensarbetes kvalité ska kunna omfatta såväl 

författarens skicklighet i att producera en stilistiskt läsvärd 

text som textens innehållsmässiga egenskaper?   

I sitt fortsatta arbete med formulering av kriterier för ett 

examensarbete av god kvalitet på LTH har projektgruppen 

valt att dela upp bedömningsgrunderna i tre delar; process, 

rapport och redovisning. Detta för att belysa att 

examensarbetet inte enbart examineras utifrån kvalitén på 

den skrivna rapporten. Dessutom har projektgruppen med 

utgångspunkt i befintliga krav vad gäller underlag för 

bedömning av examensarbeten arbetat fram förslag på 

kompletteringar för att ytterligare betona vikten av att 

dokumentera de delar av examinationsprocessen som ingår 

utöver den skrivna rapporten.      
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VII.     SAMMANFATTNING 

Med anledning av Högskoleverkets kommande 

utvärdering som baseras till stor del på kvalitén hos 

examensarbeten har en projektgrupp vid Lunds Tekniska 

Högskola arbetat med att ta fram kriterier för vad som 

utmärker ett examensarbete av god kvalitet på LTH. Under 

arbetets gång har projektets omfattning utökats då bland 

annat flera frågetecken kring utvärderingsprocessen har 

identifierats. Ska LTH som helhet utvärderas eller ska 

individuella utbildningsprogram utvärderas och vem bör få 

i uppdrag att skriva den självvärdering som ingår i 

utvärderingen? En annan frågeställning som har lyfts är 

huruvida det är möjligt att uttala sig om alla lärandemål 

utifrån examensarbetets skrivna rapport eller om det krävs 

ytterligare underlag? Projektgruppen arbetar med kriterier 

inom tre olika bedömningsgrunder; process, rapport och 

redovisning för att lyfta det faktum att examensarbeten inte 

enbart examineras utifrån den skrivna rapporten. 
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