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En modell för självvärdering av ämnen
inom Filosofiska fakulteten

Elisabeth Ahlstrand, Joakim Kindgren
Kvalitetsutskottet, Filosofiska fakulteten

Inom Filosofiska fakulteten arbetar ett kvalitetsutskott i första hand med
grundutbildningens utveckling och kvalitet. Kvalitetsutskottet har ett över-
gripande ansvar att stödja och initiera regelbunden uppföljning och utvär-
dering inom fakultetens verksamheter samt att initiera och stödja pedago-
gisk utveckling.

Som ett led i det långsiktiga kvalitetsarbetet har en rad strategier ut-
vecklats. Bland annat har en databas upprättas för att följa ämnens och
programs söktryck, antagning, betygsnivå på den sist antagne studenten,
examination etc. I denna databas finns kvantitativa data om ämnen och
program som kontinuerligt uppdateras. För att få en bild av t ex grundut-
bildningens forskningsanknytning, internationalisering etc krävs att an-
nan information om program och ämnen samlas in. Här har utskottet valt
att pröva två vägar. Programmen utvärderas av en extern utvärderare och
ämnena med hjälp av självvärdering.

En modell för självvärdering har utvecklats och prövas under inneva-
rande termin av tre ämnen på fakulteten; historia, litteraturvetenskap och
bild. Att just dessa tre ämnen har valts ut beror på att de har olika karaktär
och ligger inom olika institutioner. Historia representerar ett traditionellt
universitetsämne med lång tradition liksom litteraturvetenskap. Båda lig-
ger inom temainstitutionen. Det som skiljer dem åt är att historia har ett
stort antal studenter på A-D nivån och många lärare är verksamma inom
ämnet. Litteraturvetenskap är ett något mindre ämne vad gäller antalet
studenter och lärare involverade. Bildämnet är inget examensämne på
universitet men ingår i flera lärarprogram och ingår också i fristående
kursutbudet som fort- och vidareutbildningsmöjlighet. Det ligger på Este-
tiska institutionen. Många studenter går kortare kurser i ämnet. För närva-
rande är få lärare aktiva inom bildämnet.

Kvalitetsutskottets ambition med självvärderingsmodellen är dels att
verka för att ämnena reflekterar över sin situation i relation till ett antal
kvalitetsaspekter, dels att ämnena aktivt arbetar med dessa aspekter i ett
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kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett annat syfte är att med hjälp av rapporte-
ring från självvärderingarna tillföra fakulteten kunskap om de ämnen som
bedriver grundutbildning, kunskaper som förhoppningsvis kan bidra till att
beslut om utbildningars dimensionering etc sker på ett gediget underlag.

Syftet med presentationen av modellen för självvärderingen under
CUP-dagen är att få diskutera modellen och få synpunkter för att kunna
utveckla modellen vidare. Modellen presenteras kortfattat här. Vid den munt-
liga presentationen hoppas vi förutom att beskriva modellen också redovisa
de första rapporterna från de ämnen som under hösten prövar modellen.

Självvärderingsprocessen
1. Inledningsvis definieras en rad aspekter av ämnet som ska utvärderas

(förslag på några tänkbara sådana presenteras nedan).
2. Därefter görs en positionsbestämning när det gäller de listade aspek-

terna; var befinner sig ämnet nu? Denna fas kan kallas en nulägesbe-
skrivning. Det är här som ämnet slår fast styrkor och svagheter, hur
ämnet t ex efterfrågas och hur ser framtiden för ämnet ut. Om denna fas
genomförs på ett noggrant sätt ökar möjligheten till ett framgångsrikt
utvecklingsarbete.

3. Sedan vidtar en diskussion om huruvida man är nöjd med nuläges-be-
skrivning eller i vilka avseenden som man vill förändra. I denna fas
sätts nya utvärderingsbara mål upp för ämnet i förhållande till de as-
pekter som man gjort nulägesbeskrivningen mot. Av vikt är att de mål
som formuleras är relevanta och att de är möjliga att nå utan orealis-
tiska ansträngningar och resurser.

4. Nu är det dags att välja tillvägagångssätt för att realisera de uppsatta
målen. De angreppssätt man väljer är knutna till vilka mål som formu-
lerats men även till de resurser som står till buds. Här kan också föras
fram önskemål om eventuellt stöd från fakulteten.

5. Tillvägagångssätten prövas och tillämpas under en tid (implemente-
ringsfasen). En förutsättning för detta är att arbetet förankrats bland
lärare, studenter och annan personal inom ämnet.

6. Till sist utvärderas i vilken mån och hur man klarat att förverkliga de
mål man satte upp i fas 3.

Sammanfattningsvis kan sägas om självvärderingsprocessen att den i för-
sta hand är framåtsyftande, den ska kunna sätta fingret på behov av ut-
veckling och förnyelse och därmed verka kvalitetsbefrämjande.

Stöd för lärandet
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Tänkbara aspekter att inledningsvis utgå ifrån
(fas 1 i modellen)
• Forskningsanknytning

Här kan beröras förhållanden som vilka forskningsmiljöer som ämnet
är knutet till, grundutbildningsstudenter som går vidare till forskarut-
bildning, pågående forskning av ämnets lärare, andel disputerade lä-
rare, andel C- och D-studenter i förhållande till A- och B-studenter osv.

• Utbildningens profil
Kan innebära flera infallsvinklar. Exempelvis lärares kompetenser, pe-
dagogisk profil, IT-intensivt, utpräglat genusperspektiv, samarbete över
ämnesgränser, kontakt med omvärlden etc. Vad som kan vara intressant
att få utvecklat här är hur ämnets profil kan ses i relation till hur ämnet
ser ut på andra universitet/högskolor.

• Pedagogisk utveckling
Frågor som kan behandlas är lärarnas pedagogiska utbildningsnivå,
pågående pedagogiskt utvecklingsarbete, forum för pedagogiska dis-
kussioner etc. Intressant är också vilka undervisnings- respektive
examinationsformer som används.

• Efterfrågan
Efterfrågan kan gälla studenters söktryck på olika nivåer, efterfrågan
från näringsliv och offentlig sektor, signaler från statsmakterna om ökat
behov av utbildning från området.

• Jämställdhet
Frågor som kan beröras här är exempelvis hur ett genusperspektiv är
anlagt i undervisning och litteratur. Andra frågor rör kvantitativa för-
hållanden som antalet manliga/kvinnliga studenter på A- och B-nivå
respektive C- och D-nivå. Hur är det på lärarnivå?

• Internationalisering
När det gäller ”internationalisering” är det lite speciellt eftersom det för
detta område finns ett strategidokument beslutat av fakultetsnämnden.
Uppföljning av detta åligger fakultetens internationella utskott. Kvalitets-
utskottet är dock intresserat av hur ämnet ser på hur internationalise-
ring kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor. Ge gärna exempel från
den egna verksamheten.

• Social och etnisk mångfald
Regeringen har uttryckt en ambition om att den sociala och etniska
mångfalden skall öka inom högskolesektorn. Detta för att bättre svara
upp mot mångfalden i samhället. Kvalitetsutskottet är under denna rub-
rik intresserade av om ämnet har någon bild av hur den etniska och
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sociala mångfalden ser ut bland studenter, lärare och övrig personal.
Utskottet är även intresserat av att ta del av förslag om hur universitet/
fakultet/program/ämne skall agera för att öka mångfalden. Även exem-
pel på hur mångfalden kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor väl-
komnas.

• Studentinflytande (inklusive kursvärderingar)
Regeringen har via propositionen Studentinflytande och kvalitetsut-
veckling i högskolan uttryckt en ambition om att studentinflytandet skall
öka. Under detta avsnitt kan ämnet beröra hur det verkar för att studen-
terna tar aktiv del i arbetet med att planera och vidareutveckla utbild-
ningen. Fakulteten är medveten om att det kan vara särskilt svårt att
engagera fristående kursstudenter i detta arbete. Därför välkomnas
lyckosamma exempel. Kursplanen är ett mycket centralt styrinstrument.
Beskriv hur detta dokument beaktas och används i undervisningen.
Regeringen menar även i propositionen att kursvärderingar bör (ibland
används ordet ”ska”) bli obligatoriska. Därför vill Kvalitetsutskottet
även att kursvärderingsområdet belyses i självvärderingen. Speciellt
intressant är hur studenterna får feed-back på åtgärder vidtagna efter
synpunkter förmedlade i kursvärderingar.

Det finns säkert andra kvalitetsaspekter som är ämnesspecifika och som
ämnet därmed arbetar aktivt med. Utskottet vill därför uppmana ämnet att
i sin självvärdering även beröra, för ämnet särskilt relevanta områden.

Avslutningsvis
Ett annat inslag som Kvalitetsutskottet vill ha belyst är hur den process
sett ut som legat till grund för den text som lämnas till Kvalitetsutskottet.
Utskottet ser gärna att den beskrivs i detalj och kommenteras. På så sätt
kan utskottet genom att sprida dessa exemplar bidra till att processerna
förfinas och att självvärderingarnas kvalitet därmed också ökar.

Det är väsentligt att påpeka att modellen fortfarande är under utpröv-
ning.
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