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Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education 

Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår 
presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering, extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en 
kritisk analys av projektets styrkor och svagheter, där vi tar upp metoden, det stöd som erbjudits, samt olika självvärderingsgruppers 
angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa 
bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande 
utvärderingsinsatser, såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). 
Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt, hur detta relaterar till kommande externa 
granskningar av Högskoleverket och liknande, samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i 
framtiden.  
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I. SYFTEN MED EAE-PROJEKTET 
 EN TID DÅ högskolans autonomi ökar samtidigt som 
resultatkraven höjs, behöver högskolan ha ett starkt internt 

kvalitetsarbete. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) satsar 
inte minst på cykliskt återkommande uppföljningar och 
internutvärderingar. Under 20008 genomfördes det första 
storskaliga utvärderingsprojektet, Research Assessment 
Exercise (RAE). I och med detta fick KTH:s forskning både 
stor exponering och en grundlig genomlysning. Efter detta 
väcktes idén att göra motsvarande utvärdering inom 
utbildningsområdet, och därmed ge detta samma 
uppmärksamhet. Projektet Education Assessment Exercise 
(EAE) blev verklighet under 2011.  

EAE skulle i första hand vara en formativ utvärdering, dvs. 
inriktas på kvalitetsutveckling och utgå från att interna 
drivkrafter ska åstadkomma förbättringar. Denna grundtanke 
kom att prägla projektets alla delar, t.ex. genom fokus på brett 
deltagande och satsningar på processtöd och på 
projektuppföljning. Utvärderingen skulle ge en plattform för 
diskussion och självreflektion, och därmed vara 
kvalitetsutvecklande på verksamhetsnivå. Detta skulle också 
ge positiva bieffekter i form av bättre kommunikation och 
ökad kunskap om olika policyer, verktyg och system.  

Till viss del skulle EAE dock även vara en summativ 
utvärdering, dvs. utgöra en faktisk kvalitetskontroll av hur väl 
lärandemålen uppfylls, och på så sätt fungera som en 
avstämning inför Högskoleverkets planerade utvärdering 
2012. Bland annat därför anlitades en extern bedömargrupp 
med huvuduppdrag att analysera KTH:s utbildningsprogram i 
relation till de förväntade lärandemålen.  

I EAE användes en internationellt beprövad 
utvärderingsmetod bestående av självvärdering, extern 

bedömning och uppföljning.1 

II. SJÄLVVÄRDERINGEN 
I utvärderingen ingick samtliga KTH:s utbildningsprogram 

som leder till civilingenjörsexamen, arkitektexamen, 
högskoleingenjörsexamen, kandidatexamen, magisterexamen 
och masterexamen. Eftersom betoningen låg på 
utvecklingsbehov, kunde även utbildningar som var relativt 
nystartade eller under ombildning ha nytta av utvärderingen.  

De som ansvarar för utbildningsprogrammen fick själva 
välja ifall de skulle göra en egen självvärdering eller slå sig 
ihop i en grupp om flera program. Totalt medverkade knappt 
90 program grupperade i ca 45 självvärderingsgrupper. 
Självvärderingen gjordes enligt en särskild manual med 
frågebatteri, vari utbildningens förutsättningar, processer och 
utbildningsresultat skulle analyseras. En grundläggande 
utgångspunkt var att självvärderingen i första hand skulle vara 
analyserande, snarare än beskrivande, och på så sätt tydligt 
framhäva utbildningens styrkor och svagheter, hot och 
möjligheter.  

Varje självvärderingsgrupp skulle bestå av av 5-12 personer 
(beroende på hur många program som omfattades), varav 
minst en student och, när det gäller yrkesutbildning, minst en 
avnämare. Under självvärderingsperioden, som varade mellan 
21 februari och 15 juni, erbjöds självvärderingsgrupperna 
processtöd från KTH:s högskolepedagoger bl.a. i form av 
seminarier, referensmaterial/lathundar, öppet hus och 
återkoppling på rapportutkast. Grupperna fick också tillgång 
till en statistisk databas som kunde användas i analysen, samt 
stöd att använda denna. Eftersom den externa 
bedömargruppen var internationellt sammansatt skulle 

1 Delar av denna text publiceras även i samband med kommande SUHF- 
konferens Att leda högre utbildning 14-15 november 2011.  
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självvärderingsrapporterna skrivas på engelska.  
De färdiga självvärderingsrapporterna skulle ha ett följebrev 

undertecknat av respektive skolchef.   
  

III. DEN EXTERNA BEDÖMNINGEN 
Till utvärderingen knöts en extern bedömargrupp bestående 

av ämnesexperter (både inom olika teknikområden och inom 
pedagogik och utvärdering), studenter och avnämare. Det var 
KTH:s utbildningsansvariga som nominerade personer till 
bedömargruppen, som kom att bestå av totalt 50 personer 
indelade i 8 underpaneler vilka i stort sett matchade KTH:s 
indelning i skolor. Bedömarna kom från Sverige, övriga 
Norden, ett flertal europeiska länder samt i ett fall USA, och 
det gemensamma arbetsspråket var engelska.   

Utgångspunkten i bedömningen var först och främst de 
lärandemål (både de nationella och KTH:s egna) som gäller 
för respektive utbildning. Självvärderingsrapporterna 
tillsammans med stickprov av studenters examensarbeten var 
bedömarnas huvudsakliga underlag. Bedömarna fick 
materialet till handa i slutet av juni och fick sedan sommaren 
på sig att läsa och ha förberedande kontakt med varandra via 
e-post. Under 23-26 augusti gjorde bedömargruppen 
platsbesök vid KTH för att träffa KTH:s ledning, skolornas 
ledningar, utbildningsansvariga, lärare och studenter. En 
muntlig återkoppling gavs i slutet av platsbesöket, följt av en 
skriftlig rapportering några veckor efteråt. Därmed kunde 
arbetet med att följa upp slutsatserna både från 
självvärderingsarbetet och från den externa bedömningen 
påbörjas utan dröjsmål.  

IV. UPPFÖLJNINGEN 
Eftersom EAE-projektet framför allt syftade till 

kvalitetsutveckling, identifierades uppföljningen tidigt som en 
viktig fas. Tanken är att utvärderingsresultatet under 
kommande år ska följas upp i ordinarie verksamhet, bland 
annat inom ramen för de verksamhetsuppdrag som KTH:s 
skolor får genom kontrakt med rektor. Utbildningsansvariga 
på olika nivåer inom KTH behöver ta ställning till vilka olika 
initiativ som bör tas i konsekvens av utvärderingen. 
Huvuddelen av uppföljningsarbetet kommer att ske på 
verksamhetsnivå ute på skolorna, men vissa KTH-
gemensamma frågor kommer att kräva kompletterande 
initiativ på central nivå. EAE får också en uppföljning genom 
att projektet övergår i förberedelser inför Högskoleverkets 
utvärdering av teknisk högskoleutbildning vilken äger rum 
under 2012.  

V. ANALYS AV PROJEKTETS STYRKOR OCH SVAGHETER 
EAE kan först och främst beskrivas som ett omfattande 

projekt med hög ambitionsnivå. Grundtanken var att alla 
utbildningsprogram på KTH skulle täckas, och att deltagandet 
i självvärderingsarbetet skulle vara brett. Projektet krävde 
därför ett stort engagemang från bland andra 
utbildningsansvariga, lärare och studenter som skulle 
genomföra självvärderingen vid sidan av sitt vardagliga arbete 

och sina studier. Även den centrala KTH-nivån satsade stort 
på projektet, i form av tid och resurser från 
universitetsledningen och universitetsförvaltningen. Många av 
de pågående centrala utvecklingsprojekten, till exempel de 
som gällde genomströmning, målarbete och utveckling av 
examensarbetet, lades temporärt på is samtidigt som 
frågeställningarna lyftes in i EAE-projektet.  

 Med tanke på projektets omfattning och den relativt 
pressade tidplanen, mötte EAE ändå förhållandevis litet 
motstånd ute i verksamheten. Ett talande faktum är att 
samtliga självvärderingsgrupper levererade sina rapporter 
inom deadline. I en annan miljö skulle projektet förmodligen 
ifrågasatts och kritiserats hårt, men på KTH finns generellt en 
beredvillighet att ta sig an projekt av denna kaliber. Vi menar 
att detta är en styrka som bottnar i både gott självförtroende 
och handlingskraft.  

Med detta sagt var projektet givetvis också en stor 
utmaning. Många självvärderingsgrupper kommenterade detta 
i sina rapporter och påpekade att det var en krävande tid. Vissa 
hade svårt att skapa ett engagemang för projektet utanför en 
snäv grupp. Här observerar vi ett mönster där grupper som 
sedan länge har arbetat med CDIO-modellen och har ett väl 
fungerande kvalitetsarbete i ryggen också fann det enklare att 
genomföra EAE-självvärderingen och att skriva en 
högkvalitativ rapport.  

Det är samtidigt intressant att notera att 
självvärderingsprocessen även var positiv för de mindre 
etablerade grupperna. Många skrev i sina rapporter att de 
använt självvärderingsprocessen till att för första gången tänka 
strategiskt kring utbildningarna och att de uppskattade chansen 
att få återkoppling utifrån. För dem erbjöd EAE en möjlighet 
att lyfta fram, inte minst inför den egna ledningen, olika 
programutvecklingsfrågor som tidigare hamnat i skymundan.  

Att processtödet också hade betydelse för genomförandet, 
finns det stöd för i den enkät som den högskolepedagogiska 
enheten har skickat ut till självvärderingsgruppernas 
kontaktpersoner. Svarsfrekvensen efter att enkäten varit ute ett 
fåtal dagar (fram till denna artikels slutförande) var 15 av 
sammanlagt ett femtiotal kontaktpersoner. Av dessa 15 hade 
13 tagit del av den vägledningsmanual som togs fram i 
samband med EAE, vilken främst bestod av perspektiv och 
aspekter som kunde vara relevanta att diskutera i 
självvärderingsarbetet. Vidare hade 9 personer deltagit i en 
större träff under uppstarten, där man erbjöds delta vid ett 
flertal workshops, och 6 hade utnyttjat möjligheten att ställa 
frågor via e-post till den särskilda adress som fanns tillgänglig 
under EAE. Av dem som svarade på enkäten hade 5 också 
sänt sin självvärderingsrapport till processtödjarna före 
deadline, för en review.  

Genom processtödet erbjöd EAE en delvis ny mötesarena 
mellan utbildningsprogrammen och den högskolepedagogiska 
enheten. Även om enkätsvaren behöver kompletteras och 
analyseras ytterligare, tyder mycket på att detta processtöd 
fick god räckvidd och att vägledningen har uppskattades.  

Trots den aktiva vägledningen var det vissa av frågorna i 
självvärderingsmallen som uppfattades som svåra, inte minst 
de som rörde arbetet med lärandemål och hur man säkerställer 
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och belägger att studenterna når målen. Det finns en ovana vid 
att diskutera lärandemål ur detta perspektiv, och många svar 
blev därför snarare processbeskrivningar än 
resultatredovisningar. Detta är en tankeställare inför 
Högskoleverkets kommande granskning som kommer att 
fokusera på just dessa frågor.  

Besläktad med detta är frågan om examensarbetets roll. I 
EAE fick bedömargruppen tillgång till ett slumpmässigt urval 
av examensarbeten från de aktuella utbildningsprogrammen. 
En metod liknande den som Högskoleverket använder 
prövades, där de externa bedömarna fick instruktion om att 
läsa examensarbeten med utvalda lärandemål i åtanke. 
Bedömarna upplevde detta som en svår uppgift, dels på grund 
av ovana vid att fokusera på enstaka mål snarare än att göra en 
helhetsbedömning, dels eftersom man ansåg att tiden var 
alltför knapp och urvalet alltför litet för att kunna dra några 
slutsatser om utbildningarnas kvalitet. För att examensarbeten 
ska kunna utgöra ett underlag i en utvärdering av detta slag, 
behöver betydligt mer resurser avsättas, ansåg EAE-
bedömarna.   

Bedömarna fick även lämna synpunkter på det övriga 
underlag som de fick tillgång till inför granskningen – varav 
självvärderingsrapporterna var viktigast, kompletterat med 
olika mål- och policydokument. Generellt fann bedömarna det 
svårt att på egen hand sätta sig in i KTH:s organisation och 
annan bakgrundsfakta, och upplevde de inledande 
överskådliga presentationerna under platsbesökets första dag 
som otillräckliga. Paradoxalt nog ledde därför det faktum att 
självvärderingsgrupperna lyckats väl i den svåra strävan att i 
sina rapporter vara analyserande snarare än beskrivande, till 
att bedömargruppen ansåg sig sakna beskrivande underlag. 
Detta, tillsammans med tidsbristen och avsaknaden av 
förmöten för bedömargruppen, är kritik som KTH behöver ta 
till sig inför kommande projekt av liknande sort.  

EAE-projektet kommer att bli föremål för metautvärdering 
och därmed en fördjupad granskning av projektets styrkor och 
svagheter. Vårt första intryck är dock att projektet lyckades 
väl i ambitionen att skapa ett brett engagemang och stor 
aktivitet, och att självvärderingsprocessen i sig utgjorde 
projektets främsta styrka.  

Vi menar således att den valda metoden fungerade särskilt 
väl i förhållande till kvalitetsutvecklingssyftet. Däremot var 
metoden mindre lämpad för den externa bedömningen och det 
mer kvalitetskontrollerande syftet. Det finns inbyggda 
motsättningar i att på detta sätt försöka kombinera formativa 
och summativa mål i en och samma utvärdering. Till exempel 
är det svårt att kommunicera detta utan att skapa osäkerhet ute 
i verksamheten. Det är värt att överväga om nästa 
utvärderingsomgång också ska ha ett dubbelt syfte, och i så 
fall, vilka lärdomar som kan dras från EAE.  

Det som framför allt kommer att avgöra ifall EAE var ett 
lyckat projekt eller inte, är emellertid uppföljningen. Att 
initiera projekt är en sak, men att förvalta slutsatserna en 
annan. När det gäller uppföljning har KTH, säkert i likhet med 
många andra lärosäten, mycket att lära.  

VI. JÄMFÖRELSE MED ANDRA UTVÄRDERINGSPROJEKT 
Vid förberedelserna för EAE studerades liknande 

utvärderingsprojekt i Norden. Aalto-universitetets Teaching 
Evaluation Exercise (TEE), närmade sig vid tiden för 
uppstarten av EAE, sin slutrapporteringsfas. Erfarenheter 
kring allt från bedömningsområden till utvärderingsmetoder 
och organisation hämtades in. När det gäller frågorna i 
självvärderingsmallen valde KTH att i EAE ha ett betydligt 
mindre antal frågor än vad som var fallet i TEE. Här fick 
istället vägledningsmanualen en roll att stödja 
självvärderingsgrupperna till att fånga in relevanta aspekter av 
de breda frågor som ställdes i mallen.  

Vid KTH utför vi årligen, inom Nordic Five Tech-
samarbetet (N5T), ett projekt där ett utvalt utbildningsprogram 
paras ihop med ett motsvarande program vid ett annat tekniskt 
universitet inom N5T. Här ligger betoningen betydligt mer på 
att beskriva och analysera det vetenskapliga och 
ingenjörsmässiga innehållet i utbildningarna. Detta eftersom 
man har en partner som exakt motsvarar ens egna 
ämnesområde. Det finns ändå stora likheter med EAE 
beträffande frågor som vill fånga upp hela programmets arbete 
med mål, metod och utfall. Samtidigt bör sägas att det i N5T-
projektet ligger en betoning på kollegial samverkan: att 
jämföra sig med ett liknande program, lära av varandra och 
utveckla varsin handlingsplan utifrån lärdomar och insikter. 
Detta gäller även det Nordplus-projekt som också studerades 
inför EAE-uppstarten. 

VII. SLUTORD: NÄSTA STEG I KVALITETSARBETET 
Projektdelen av EAE är nu avslutad. Det betyder dock inte 

att tempot i KTH:s kvalitetsarbete avstannar, snarare tvärtom. 
På forskningssidan vidtar nu förberedelserna inför 2012 års 
internutvärdering Research Assessment Exercise (RAE) vilken 
är den andra i sitt slag. Tanken är att heltäckande 
utvärderingar ska göras cykliskt med 4-5 års mellanrum, både 
inom forskning och inom utbildning. Även EAE kommer 
således att upprepas. Med vilken metod är dock inte bestämt. 
Först ska en metautvärdering göras, som bland annat tar upp 
de faktorer som vi har diskuterat i denna artikel.  

Kvalitetsarbete är samtidigt mycket mer än storskaliga 
utvärderingsprojekt. Det viktigaste kvalitetsarbetet är det som 
äger rum till vardags och som handlar om att skapa goda 
rutiner och att odla en långsiktig kvalitetskultur. Att lyfta fram 
goda exempel och på andra sätt främja det arbetet är en stor 
och viktig utmaning.  

VIII. TACK 
Ett stort tack till ansvariga för TEE – Aalto-universitets 

motsvarighet till EAE, som bistod med god rådgivning vid 
uppstarten av EAE. 
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