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KÆRE LÆSER

Den stille revolution

Du sidder nu med ACE Denmarks sommermagasin i hånden. I
dette magasin har vi valgt at sætte fokus på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelser – i daglig tale kaldet ”ESG’erne”.

ESG’erne er en markant milepæl i Bologna-processen, når
talen falder på kvalitetssikring. De fleste europæiske lande
har på politisk niveau tilsluttet sig standarderne, og de er på
forskellig vis blevet indbygget i de nationale lovgivninger og
praksisser på kvalitetssikringsområdet.
Også i Danmark er ESG’erne blevet implementeret. Da akkrediteringssystemet på det videregående uddannelsesområde
blev indført i 2007, udgjorde ESG’erne en del af lovgrundlaget, idet der nu blev stillet formelle krav til universiteternes
egne kvalitetssikringssystemer. Videnskabsministeren har
annonceret, at hun ønsker det nuværende system ændret,
så det fremover har fokus på institutionsniveauet. Et nyt system ændrer imidlertid ikke på ESG’ernes status. I Sverige har
man eksempelvis skiftet nationalt kvalitetssikringssystem
flere gange, men hele tiden med ESG’erne som et vigtigt
fundament for de nationale retningslinjer. Med et skifte til
institutionsakkreditering i horisonten er det derfor bestemt
forventningen, at standarderne vil få en mindst ligeså central
placering i et kommende nyt dansk system.
ESG’erne har været en stille revolution på kvalitetssikringsområdet. Fra politisk hold har der været stor opbakning og
bred enighed om behovet for fælles standarder, og effekten
af ESG’erne har kun få år efter etableringen af standarderne i
2005 været meget mærkbar inden for store dele af det europæiske videregående uddannelsesområde.
Her seks år efter synes vi, det kunne være interessant at stille
skarpt på ESG’erne i en europæisk kontekst, og derfor udgiver
vi nu som de første i Danmark et helt magasin om ESG’erne.

Af Anette Dørge Jessen
Direktør – ACE Denmark

ESG’ernes betydning
Sommermagasinet indeholder en række interviews med personer, der alle har haft berøring med ESG’erne – enten i den
direkte relation til det politiske niveau eller indirekte i det
daglige arbejde med kvalitetssikring på universiteterne.
Efter en indledende præsentation af ESG’erne følger interviews med ENQAs tidligere og nuværende præsident om
de udfordringer, der lå bag etableringen af ESG’erne og erfaringerne med implementeringen af dem. Deres perspektiv
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suppleres af interviews med dem, der i sidste ende skal drage
nytte af kvalitetssikringen – nemlig de studerende. Vi har talt
med centrale studenterrepræsentanter i ESU (European Student Union) og DSF (Danske Studerendes Fællesråd).
ESG’erne har en direkte betydning for universiteternes eget
arbejde med kvalitetssikring, og derfor har vi valgt at ’komme
bag om’ ESG’erne ved at belyse erfaringer med kvalitetssikringsarbejdet på to udvalgte europæiske universiteter. Vi har
talt med repræsentanter for hhv. ledelse, medarbejdere og
studerende på Göteborg Universitet og Edinburgh Universitet om den rolle og betydning, man tillægger kvalitetssikringsarbejdet i det daglige.

Ledelsesopbakning og kvalitetskultur
I Sverige og Skotland har man meget forskellige tilgange til
kvalitetssikring. I det nye svenske system, der trådte i kraft fra
årsskiftet 2011, fokuseres der kraftigt på de direkte resultater
i form af de studerendes læringsudbytte og opnåede kompetencer, mens man i det skotske har mere fokus på processerne i kvalitetssikringssystemerne. Ligeledes skelnes der
også mellem kvalitetssikring i Sverige og kvalitetsfremme i
Skotland. Fælles for begge lande er dog, at fundamentet for
både de interne og eksterne kvalitetssikringssystemer hviler
på ESG’erne – enten direkte eller indirekte. Der er dog forskellige perspektiver på betydningen af de enkelte områder, som
ESG’erne omfatter, alt efter om man taler med repræsentanter for ledelse, medarbejdere eller studerende på universiteterne.
De studerende har særligt fokus på områder som bedre brugerinformation og kvalificering af undervisningen, mens
medarbejdere primært lægger vægt på de forskellige processer til at kvalitetssikre undervisningen i hverdagen. Endelig er
det særligt for ledelsen, at man anser kvalitetssikring som et
centralt værktøj ift. ledelsesinformation samt medarbejderog studenterinddragelse.
Kvalitetssikringsarbejdet på Göteborg Universitet og Edinburgh Universitet har haft mange konkrete resultater – lige
fra større tilfredshed med undervisningen til strammere
deadlines for feedback til de studerende. Gennem de svenske
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og skotske interviews er det tydeligt at se, at et velfungerende
kvalitetssikringssystem forudsætter en god portion ledelsesopbakning. Der skal ganske enkelt opbygges en egentlig
kvalitetskultur på universitetet, hvor man på alle niveauer
anerkender kvalitetssikring som en del af den professionelle
identitet og opgavevaretagelse.
Opbygning af kvalitetssikringssystemer tager tid og er en
vedvarende dynamisk proces. Der skal internt på universitetet
skabes dialog om kvalitet, så man kan blive enige om, hvad
man egentlig mener, når man snakker om ’høje standarder’.
Samtidig skal der være plads til udvikling af kvalitetsarbejdet,
og endelig skal der i både udviklingen og gennemførelsen af
kvalitetsarbejdet være aktiv deltagelse af alle grupper på universitetet; både ledelse, medarbejdere og studerende.

Central rolle
ESG’erne er kommet for at blive, og vi forventer, at de vil få en
endnu mere central betydning i et evt. fremtidigt system med
fokus på institutionsakkreditering.
I forbindelse med overgangen til et nyt system i Danmark vil
der komme en relevant og central diskussion om udmøntningen af standarderne, fx om hvor detaljerede kravene skal
være til de danske universiteters kvalitetssikringssystemer, og
hvordan balancen skal være mellem kvalitetssikring og kvalitetsfremme.
ACE Denmark hilser denne diskussion velkommen og ønsker
god fornøjelse med vores Sommermagasin 2011.

ESG
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ESG’erne står for European Standards and
Guidelines – de fælleseuropæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring på det videregående uddannelsesområde.
I dag er de integreret i de fleste europæiske landes kvalitetssikringssystemer. Men
hvordan opstod ESG’erne egentlig, og
hvilke aktører var involveret i arbejdet?
Vi giver her et overblik over de forskellige dele af ESG’erne og den politiske kontekst for udarbejdelsen af dem. Det hele
startede i Bologna…

ESG: En stille revolution af europæisk kvalitetssikring s. 8
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ESG: EN STILLE REVOLUTION AF EUROPÆISK KVALITETSSIKRING
I 2005 besluttede de europæiske undervisningsministre sig for, at de fremover ville følge
en fælles standard for kvalitetssikring af videregående uddannelser. Beslutningen markerede en europæisk konsensus, der var kommet i stand på kun seks år som led i Bolognaprocessen. 
KVALITETSSIKRING I BOLOGNA-PROCESSEN
Kvalitetssikring er et helt centralt redskab for at indfri Bolognaprocessens målsætning om at skabe et europæisk rum for videregående uddannelser, der samtidig kan højne kvaliteten af uddannelserne og gøre dem internationalt konkurrencedygtige. Sammen
med blandt andet den fælles europæiske kvalifikationsramme og
samarbejdet om anerkendelse af grader, bidrager de fælles rammer
for kvalitetssikring til at skabe sammenlignelighed mellem uddannelserne i Europa. Kvalitetssikring er på denne måde en central brik
i bestræbelsen på at skabe fri bevægelighed for videnarbejdere og
studerende i Europa.
De standarder ministrene vedtog i 2005 – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
(herefter ESG’erne) – dækker god praksis for kvalitetssikring på tre
niveauer. For hvert niveau er der en række temaer. Temaerne består
dels af standarder, dels af et sæt retningslinjer. ESG’erne præciserer
ikke entydigt forskellen mellem standarder og retningslinjer.
Del 1: Intern kvalitetssikring på uddannelsesinstitutionerne. Intern kvalitetssikring er institutionernes arbejde med
at udvikle og dokumentere kvaliteten af deres uddannelser.
Denne del af ESG’erne fastsætter krav til institutionernes
generelle tilgang til kvalitetssikring, procedurer for etablering og evaluering af uddannelser, eksamination af studerende, kvaliteten af undervisere og studieressourcer, informationssystemer og offentliggørelse af relevant information.
Del 2: Ekstern kvalitetssikring af uddannelser eller institutioner. Ekstern kvalitetssikring er uafhængige, systematiske vurderinger af uddannelser eller institutioner. I Danmark varetages den eksterne kvalitetssikring af Akkrediteringsrådet med
ACE Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut som operatører.
Denne del af ESG’erne foreskriver blandt andet, at interessenter
skal involveres i processen, at der skal være offentlighed om resultater af kvalitetssikring, at der skal være en opfølgningsprocedure for identificerede problematikker, og at den eksterne
kvalitetssikring skal gennemføres regelmæssigt. Herudover
foreskriver ESG’erne, at effektiviteten af universiteternes interne

kvalitetssikring skal indgå i den eksterne kvalitetssikring. Det
betyder både at de interne procedurer skal vurderes, og at en
positiv vurdering gør den eksterne procedure mindre intensiv.
Del 3: Organisering og procedure for eksterne kvalitetssikringsinstitutioner. Mens del 2 beskriver krav til kvalitetssikringen,
beskriver del 3 krav til rammerne for de aktører, der varetager den eksterne kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner.
I del 3 beskrives det bl.a., at operatørerne skal være formelt anerkendte, at de skal have tilstrækkelige ressourcer, at de skal være
uafhængige, at der skal være offentlighed omkring institutionens
processer, samt at de er ansvarlige for at dokumentere egne aktiviteter.
Med ESG’erne sættes der på den ene side faste rammer for landenes arbejde med kvalitetssikring. På den anden side fastlægges der
ikke en bestemt model. Mange lande har valgt at lade akkreditering være kernen i den eksterne kvalitetssikring, men det er ikke en
del af standarderne. På samme måde rummer ESG’erne mulighed
for, at den eksterne kvalitetssikring gennemføres på både uddannelses- og institutionsniveau. Uanset om den eksterne kvalitetssikring foregår på uddannelses- eller institutionsniveau, er der dog de
samme krav til den interne kvalitetssikring på uddannelsesinstitutionerne. I de lande, der primært har haft ekstern kvalitetssikring af
enkeltuddannelser, betyder standarderne et øget fokus på intern
kvalitetssikring.

EN OVERRASKENDE SUCCES
Det kan overraske, at der er opnået så hurtige resultater på kvalitetssikringsområdet i Bologna-processen i lyset af, at processen
først og fremmest har haft karakter af en møderække mellem de
deltagende landes undervisningsministre. Omdrejningspunktet i
processen har været ministermøder hvert andet år, hvor ministrene
er blevet enige om et kommuniké, der gør status og skitserer de
næste skridt. I Bologna-erklæringen (1999) tilkendegav ministrene,
at målet om et tættere samarbejde omkring kvalitetssikring skal
indfris gennem mellemstatsligt samarbejde og inddragelse af
europæiske organisationer.
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I løbet af processen er arbejdet med at udvikle rammer for god
praksis blevet forankret i en gruppe organisationer – kendt som
E4-gruppen – som på europæisk plan repræsenterer nationale kvalitetssikringsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og studerende:

sigte på udvikling af fælles kriterier og metoder. Denne hensigtserklæring konkretiseres på det efterfølgende møde i Prag i 2001 i et
ønske om udviklingen af en fælles referenceramme for kvalitetssikring.

* The European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA)
* European University Association (EUA)
* European Association of Institutions in Higher Education
(EURASHE)
* European Student Union (ESU).

To år efter i 2003 forpligter ministrene hinanden på, at de nationale
kvalitetssikringssystemer i 2005 skal indeholde en række elementer,
herunder:

En af grundene til, at processen har været så dynamisk er, at ministrene i deres erklæringer har opfordret ENQA og de øvrige organisationer til at samarbejde og løse konkrete opgaver.
På den ene side har processen således været drevet frem af en enighed blandt ministrene om retningen. På den anden side har det været afgørende, at der har været europæiske organisationer, som har
haft vilje og evne til at løfte de opgaver, ministrene har lagt frem.
Samtidig har organisationerne i processen opnået en mere central
rolle på den europæiske scene, med et fælles ansvar for kvalitetssikringsområdet, der gør E4-gruppen til det, der i dag er et etableret
forankringspunkt for arbejdet med kvalitetssikring i Europa

FRA HENSIGTER TIL STANDARDER
I Bologna-erklæringen tilkendegiver de forsamlede ministre, at de
i forhold til kvalitetssikring vil fremme et tættere samarbejde med

* valuering af uddannelser eller institutioner, og at disse evalueringer skal indeholde et internt og eksternt element, involvering af studerende og offentliggørelse af resultater,
* et system for akkreditering eller lignende.
* ligeledes formuleres der ved mødet i 2003 en ambition om
udvikling af fælles standarder for kvalitetssikring og for ”peer
review” af kvalitetssikringsinstitutioner.

et europæisk register
Endelig forpligter ministrene sig i 2005 til at følge et forslag til standarder, ESG’erne, og de forpligter sig til at etablere et register for kvalitetssikringsinstitutioner. Etableringen af registret (EQAR) bliver endeligt besluttet i 2007. På otte år er en åbent formuleret ambition om
tættere samarbejde om kvalitetssikring blevet til forpligtende standarder og en mekanisme til at sikre, at landenes kvalitetssikringsinstitutioner efterlever standarderne. Akkrediteringsinstitutionen
(ACE Denmark og Akkrediteringsrådet) og Danmarks Evalueringsinstitut er optaget i EQAR. I alt er 27 kvalitetssikringsinstitutioner, baseret i elleve lande, optaget i registret.

BOLOGNA-PROCESSENS MØDEOVERSIGT
Møde

Output

1999
Bologna-deklarationen

Ministrene forpligter sig til at fremme et samarbejde om kvalitetssikring med sigte på fælles
kriterier og metoder.

2001
Prag-kommunikéet

Ministrene opfordrer blandt andet videregående uddannelsesinstitutioner og ENQA til at udvikle en fælles referenceramme for kvalitetssikring.

2003
Berlin-kommunikéet

Ministrene forpligter sig på i 2005 at have et nationalt kvalitetssikringssystem, der blandt
andet omfatter intern og ekstern kvalitetssikring og akkreditering eller en lignende procedure.
Desuden opfordres ENQA, EUA, EURASHE og ESIB (senere ESU) til at blive enige om standarder
og retningslinjer for kvalitetssikring og undersøge muligheder for et ”peer review”-system for
akkrediterings-/evalueringsinstitutioner.

2005
Bergen-kommunikéet

Ministrene tilslutter sig de foreslåede standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i ”The
European Higher Education Area” og forpligter sig til et system for peer review af akkrediterings-/evalueringsinstitutioner. Standarderne er gældende i dag. Desuden velkommer ministrene et register for akkrediterings-/evalueringsinstitutioner, og ENQA, EUA, EURASHE, og ESIB
(senere ESU) anmodes om at udvikle en model for registret.

2007
London-kommunikéet

Ministrene fastslår, at optagelse i registret skal være baseret på substantiel overensstemmelse
med ESG, som dokumenteret i en uafhængig evalueringsproces.

2009
Leuven-kommunikéet

Ministrene understreger, at transnationale videregående uddannelser skal være dækket af
ESG’erne. De påpeger også, at udviklingen af redskaber til øget information om uddannelsesinstitutionernes forskelligheder, herunder relative styrker, skal være tæt knyttet til kvalitetssikring
og desuden udvikles i samarbejde med relevante interessenter.

2010
Budapest/Wien-deklarationen

Deklarationen anerkender de skridt, der hidtil er taget og erklærer sin fulde støtte til en fortsat
implementering af Bologna-processen.
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E4 - GRUPPEN
The European Association for Quality Assurance in Higher
Education
ENQA arbejder for udviklingen af kvalitetssikring af videregående uddannelser bl.a.
ved at fungere som tænketank for kvalitetssikring og ved at være platform for deling
af information og ekspertise mellem medlemmer og interessenter. ENQA blev oprettet i 2000 men overgik i 2004 til at være en formel sammenslutning med egentlige
kvalitetskrav til medlemskab. ENQA har 39 kvalitetssikringsinstitutioner som fuldgyldige medlemmer. Akkrediteringsinstitutionen (ACE Denmark og Akkrediteringsrådet) og Danmarks Evalueringsinstitut er begge fuldgyldige medlemmer af ENQA.

European Association of Institutions in Higher Education
EURASHE repræsenterer de professionsorienterede videregående uddannelsesinstitutioners interesser og har til formål at styrke betydningen og kvaliteten af professionsorienterede uddannelser i Europa. EURASHE blev etableret i 1990, og har 1.300
medlemmer i 47 lande. Professionshøjskolerne i Danmark og deres Rektorkollegium
er medlem af EURASHE.

European Student Union
ESU arbejder for at fremme studerendes interesser blandt andet i forhold til uddannelsesmæssige og sociale forhold. Der har eksisteret en europæisk studenterforening
siden 1982 – siden 2007 med det nuværende navn. ESU har 45 medlemmer i 38 lande.
Danske Studerendes Fællesråd er medlem af ESU.

The European University Association
EUA repræsenterer universiteters interesser på europæisk niveau og arbejder blandt
andet med understøttelse af gensidig læring og erfaringsudveksling. Organisationen
gennemfører blandt andet institutionelle evalueringer blandt medlemmerne. EUA
blev etableret i 2001 gennem en fusion af Association of European Universities (CRE)
og de europæiske rektorkonferencer. EUA har ca. 850 medlemmer i 47 lande. Universiteterne i Danmark og Danske Universiteter er medlem af EUA.

ESG - DE EUROPÆISKE STANDARDER OG RETNINGSLINJER
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Del 1: Standarder for intern kvalitetssikring på de videregående uddannelsesinstitutioner
1.1 Politikker og procedurer for kvalitetssikring.
1.2 Kontrol og regelmæssig evaluering af uddannelser og grader.
1.3 Bedømmelse af de studerende.
1.4 Kvalitetssikring af undervisere.
1.5 Læringsressourcer og støtte til de studerende.
1.6 Informationssystemer.
1.7 Offentlig information.

Del 2: standarder for ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelse
2.1 Anvendelse af interne kvalitetssikringsprocedurer.
2.2 Udvikling af eksterne kvalitetssikringsprocesser.
2.3 Kriterier for beslutninger.
2.4 Processer tilpasset formålet.
2.5 Afrapportering.
2.6 Procedurer for opfølgning.
2.7 Løbende vurdering.
2.8 Tværgående analyser.

Del 3: standarder for eksterne kvalitetssikringsorganisationer
3.1 Anvendelse af eksterne kvalitetssikringsprocedurer for de videregående uddannelser.
3.2 Officiel status.
3.3 Aktiviteter.
3.4 Ressourcer.
3.5 Formuleret mission.
3.6 Uafhængighed.
3.7 Organisationernes eksterne kvalitetssikringskriterier og -processer.
3.8 Ansvarlighed for egne aktiviteter.
ESG’erne er frit oversat fra engelsk her. Den originale tekst kan du finde på s. 44-45.

E4-gruppen stod bag udformningen af ESG’erne, og det
var særligt ENQA, der koordinerede arbejdet. Vi
har talt med ENQA’s tidligere præsident Christian Thune om de
udfordringer, der lå
til grund for udformningen af ESG’erne.
ENQA’s nuværende præsident Dr.
Achim Hopbach
giver sit bud på de
forskellige tolkninger af ESG’erne og
gør status på anvendelsen af standarderne indenfor det europæiske videregående
uddannelsesområde.

”Det var og er en god idé…” s. 14
Interview med Christian Thune
ESG: Kilde til vejledning s. 16
Interview med Dr. Achim Hopbach
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”DET VAR OG ER EN GOD IDÉ…”
Der lå adskillige udfordringer til grund for arbejdet med ESG’erne iflg. Akkrediteringsrådets næstformand Christian Thune. Han peger på behovet for fælles kvalitetssikringsstandarder for at skabe synlighed, sammenlignelighed og gennemskuelighed på det videregående uddannelsesområde.

INTENTIONERNE BAG
Når man taler om de fælles europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af uddannelser, er der ofte ikke fokus på,
hvorfor og hvordan ESG’erne egentlig blev til. Man skal helt tilbage til 90’erne, hvor der indenfor EU gradvist opstod et politisk
ønske om en større ensretning på kvalitetsområdet mellem de
europæiske lande. Christian Thune, som dengang stod i spidsen
for samarbejdet mellem de europæiske kvalitetssikringsorganisationer på det videregående uddannelsesområde og i dag er
næstformand i Akkrediteringsrådet, husker tydeligt, hvilke udfordringer der lå i horisonten dengang:
”Der var flere behov, der skubbede udviklingen af ESG’erne i
gang. EU Kommissionen var allerede i 1992 begyndt at arbejde for, at der i alle EU landene skulle være organisationer, der
gennemførte systematisk kvalitetssikring af de videregående
uddannelser. EU’s ministerråd støttede med en rådserklæring i
1998 op om Kommissionens intentioner. Samtidig kom så Bologna-processen ind med stærke slagord om sammenlignelighed,
synlighed og gennemsigtighed inden for det europæiske område for videregående uddannelser og efterhånden med meget
vidtgående ambitioner for kvaliteten i de videregående uddannelser.”

nationale løsninger. Ministrene foretrak en model for fælles
standarder for kvaliteten i uddannelser og for hvordan kvaliteten sikredes. Bologna ministermødet i Berlin i september 2003
gav derfor et mandat til ENQA om, i samarbejde med partnerne
i E4 gruppen, hhv. ESIB (senere ESU, red.), EUA og EURASHE, at
nå til enighed om standarder og retningslinjerne for kvalitetssikring af både uddannelsesinstitutioner og af kvalitetssikringsog akkrediteringsinstitutioner.

INTENSIV PROCES
Nu kunne det konkrete arbejde med formuleringen af standarderne for alvor gå i gang. Christian Thune var på det tidspunkt
præsident for ENQA, og han husker tilblivelsesprocessen som
vanskelig og ekstremt intensiv. Der gik halvandet år med mange møder, før den endelige formulering af standarderne var
på plads. Bl.a. var EUA og ESIB undervejs uenige om, hvorvidt
standarderne skulle fokusere på institutionsniveau eller på programniveau. Universiteterne ønskede en forankring på institutionsniveau, mens studenterne ønskede fokus på den konkrete
uddannelse. Løsningen var, at ESG’erne blev formuleret bredt,
så de i dag kan anvendes på både uddannelses- og institutionsniveau, og kan læses uafhængigt af den nationale kontekst og
uddannelseskultur.

STORE FORSKELLE

DRAMATISK EFFEKT

Men det var ikke kun på et politisk niveau, at der var ønske om
klarhed. Også på det praktiske plan var det tydeligt, at der var
store forskelle mellem EU-landene, når det gjaldt kvalitetssikring
af videregående uddannelser. Med udvidelsen af EU dukkede fx
en række østeuropæiske kvalitetssikringsinstitutioner op med
meget varierende tilgange til kvalitetssikring.

Da standarderne først var formuleret, godkendt af ENQA’s medlemmer og med tilslutning fra de tre andre ”E’er”, fik de en meget positiv modtagelse. Bologna ministermødet i Bergen i maj
2005 vedtog ESG’erne med applaus og uden ændringer. Nu seks
år efter står ESG’erne stadig i uændret form med en omfattende
implementering i den overvejende del af Bologna-processens
deltagerlande. Christian Thune oplevede en stor effekt nærmest fra den ene dag til den anden:

Christian Thune fremhæver, at EU kommissionen på det tidspunkt havde et ønske om at få et fælleseuropæisk kvalitetssikringssystem, men der var samtidig inden for Bologna-processen
en bevidsthed blandt de europæiske undervisningsministre om,
at de enkelte deltagerlande burde kunne opretholde deres egne

“

”Jeg er stadig helt forbløffet over, hvor hurtigt ESG’erne havde
en nærmest dramatisk effekt. Der kan kun være den forklaring,
at der har været et opsparet behov. Inden for et par år blev de

Med fælles standarder om synlighed, sammenlignelighed etc. står vi bedre i en
globaliseret verden. Det er hovedfilosofien bag Bologna og ESG’erne. Det var og
er en god idé.
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officielt oversat til en række europæiske sprog – pudsigt nok er der aldrig
kommet en officiel dansk oversættelse, men vi er jo også gode til engelsk.
At ESG’erne blev oversat til så mange sprog afspejler, at de blev taget meget
alvorligt overalt. De nationale kvalitetssikringssystemer var fortsat i mange
henseender meget forskellige, men der voksede nu en holdning frem om, at
ESG’erne udgjorde en fælles ramme, som alle havde en fordel i at holde sig til.”

ESG’ERNE I DANMARK
I Danmark er de fælles standarder nævnt i Akkrediteringsloven, men Christian
Thune opfatter endnu ikke ESG’erne som fuldt integrerede i de danske universiteters kvalitetstænkning:
”Der er nok i Danmark fortsat et behov for at skabe større bevidsthed om
værdien af de fælles standarder og om hele tanken med ESG’erne, som jo er
at skabe synlighed, gennemskuelighed og sammenlignelighed i de enkelte
lande, men sandelig også indbyrdes mellem de europæiske lande når det gælder kvaliteten af de videregående uddannelser. Brugen af ESG’erne er dermed
også en vej til at styrke den internationalisering af uddannelserne, som alle går
ind for.”
I Danmark har de enkelte videregående uddannelser siden 2007 skullet undergå ekstern kvalitetssikring baseret på standarderne i ESG’erne, og det har
indimellem affødt heftige debatter om det konkrete system, der ligger bag
kvalitetssikringen af uddannelser. Christian Thune er dog optimistisk:
”Internationalt har jeg aldrig mødt et universitet, der ikke i en eller anden forstand har kvalitet i uddannelse og forskning som en målsætning, men måske
nok nogle, hvor der har været skepsis over den eksterne kvalitetssikring, som
blandt andet ESG’erne er et udtryk for. Men grundholdningen er i dag positiv
hvad enten man lytter til de europæiske organisationer som EUA og EURASHE
eller til en national organisation som Danske Universiteter.”

EN GOD IDÉ
Er ESG’erne så kommet for at blive? Iflg. Christian Thune er svaret et klart ja:
”De kan ikke rulles tilbage igen, men de kan sikkert formuleres endnu bedre.
Der er et europæisk initiativ i gang for at revidere ESG’erne i lyset af erfaringerne fra de første seks år. Men grundtanken vil bestå uændret. Med fælles
standarder om synlighed, sammenlignelighed etc. står vi bedre i en globaliseret verden. Det er hovedfilosofien bag Bologna og ESG’erne. Det var og er
en god idé.”

CHRISTIAN THUNE
Cand.mag. i historie v. Københavns
Universitet.
Dekan ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet
1986-89.
Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 1999-2006.
Præsident for ENQA 2000-2005.
Næstformand i Akkrediteringsrådet
siden 2007.
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ESG: KILDE TIL VEJLEDNING
Hvordan skal ESG’erne forstås i 2011, og hvilken funktion og effekt har de haft? Det
er nogle af de spørgsmål ENQAs tyske formand Dr. Achim Hopbach besvarer i denne
artikel, der også belyser de udfordringer, ESG’erne står overfor.
EUROPÆISKE VÆRDIER
ESG’erne er en integreret del af den europæiske forståelse af
kvalitetssikring. Men hvordan skal de forstås? Iflg. ENQA’s nuværende formand, Achim Hopbach, er ESG’erne en liste over de
grundlæggende principper og værdier for kvalitetssikring i Europa:
”ESG’erne gør, at alle aktører på området deler den samme
grundlæggende forståelse for, hvad kvalitetssikring indebærer,
og hvordan det finder sted. De betoner nogle typisk europæiske
træk inden for kvalitetssikring, fx en stor vægt på inddragelse af
interessenter og offentliggørelse af akkrediteringsrapporter. Herudover markerer de universiteternes ansvar for at sikre kvalitetssikring af de videregående uddannelser, og de sikrer uafhængige kvalitetssikringsinstitutioner.”

HURTIG UDBREDELSE
At ESG’erne blev udbredt på så få år undrer ikke Achim Hopbach.
Han mener, at de mødte et særligt behov hos både kvalitetssikringsinstitutioner og universiteter:
”Universiteter og kvalitetssikringsinstitutioner indså, at kvalitetssikring var en vigtig forudsætning for de studerendes mobilitet
og anerkendelse af karakterer og studieophold. Derudover var
der flere universiteter, der ønskede vejledning til fortolkning af
kvalitetssikringssystemer og processer i andre lande, og for at
vide, om disse systemer var i overensstemmelse med ESG’erne.”

Kilde til vejledning
Et centralt spørgsmål, der går igen i europæisk kvalitetssikring
er, om ESG’erne er bindende eller vejledende. I introduktionen til
ESG’erne står, at de skal være gældende for alle uddannelsesinstitutioner i EHEA og for alle kvalitetssikringsinstitutioner uanset
størrelse, national kontekst eller profil. Iflg. Achim Hopbachs
fortolkning er det op til den enkelte nation at tage stilling til,
hvordan man vil anvende ESG’erne:
”De nationale forhold er meget forskellige hvad angår juridiske
rammer, politik og kulturelle traditioner. I den virkelige verden
har ESG’erne en tendens til at være mere bindende, end de var
beregnet til at være – hvilket er et problem. Det bør derfor under-

“

streges, at ESG’erne er en kilde til vejledning og ikke er skrevet
som strengt bindende regler.” At det er muligt at implementere
ESG’erne i tråd med nationale kontekster mener Hopbach man
kan se ud fra de seneste 5 års erfaring.

Den ene ikke vigtigere end den anden
Det kan til tider være uklart, hvordan standarderne og retningslinjerne skal vægtes indbyrdes. Kan den ene part tillægges
mere vægt end den anden? Achim Hopbach peger på, at han
i ansøgningerne om ENQA-medlemskab kan se, at akkrediteringsinstitutionerne ofte opfatter standarderne som vigtigere
end retningslinjerne.
”Her opstår et problem, eftersom retningslinjerne sommetider er
vigtigere end standarderne. Fx er involvering af studenter nævnt
i retningslinjerne, men ikke i standarderne – det betyder jo ikke,
at studenterinvolvering har mindre betydning. Hvis man ser på
dem som principper, så er de en integreret del af hinanden, og
den ene er ikke vigtigere end den anden.”

Anvender ESG uden at vide det
Når en akkrediteringsinstitution søger om ENQA-medlemskab,
skal institutionen også evalueres af et uafhængigt og internationalt panel. ENQA har analyseret 34 af disse eksterne evalueringer for at se, hvordan ESG’erne opfattes og implementeres
nationalt. På den baggrund udpeger Achim Hopbach en central
udfordring i forbindelse med at sikre akkrediteringsinstitutionernes uafhængighed:
”Det er ikke nemt for alle landes ministerier at sikre den nødvendige uafhængighed af institutionerne. Tilstrækkelige finansielle
midler er derfor også en del af ESG’erne, og det har vist sig at
være et stort problem for en hel række institutioner.”
På universitetsniveau peger en anden analyse på en lav bevidsthed om ESG’erne. Analysen evaluerer Bologna-processen til
brug for ministermødet i Budapest/Wien i 2010. Den fremhæver,
at universiteternes implementering af ESG’erne ikke har nået et
niveau man kunne have forventet. Hopbach nuancerer kritikken:

ESG’erne er generiske og kan derfor anvendes på de nye udfordringer og dermed nye områder.
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”Universiteterne har arbejdet med intern kvalitetssikring siden
1990’erne, altså før ESG’erne, så det er ikke et helt nyt område for dem.
Bologna-landene har herefter implementeret ESG’erne i de nationale
kvalitetssikringsinstitutioners processer og standarder, og de har igen
indflydelse på universiteterne. Måske mangler der ikke implementering
men nærmere en bevidstgørelse, da universiteterne i mange tilfælde anvender ESG’erne uden at vide, at de gør det.”

Generiske principper
ESG’erne og kvalitetssikring i almindelighed står over for nye udfordringer. Det er bl.a. udfordringer som hvordan man evaluerer E-læring, transnationale uddannelser og livslang læring. Hopbach fremhæver i forbindelse med disse udfordringer vigtigheden i at betone ESG’erne som
principper.
”ESG’erne er generiske og kan derfor anvendes på de nye udfordringer
og dermed nye områder. I forhold til transnationale uddannelser er der
fx en klar ENQA henstilling om, at kvalitetssikring bør gennemføres i overensstemmelse med OECD’s, UNESCO’s og ESG’ernes retningslinjer, og
at dette er muligt”, konkluderer han.

Revision af ESG?
På spørgsmålet om der er behov for at revidere ESG’erne svarer Achim
Hopbach, at mange aktører er tilfredse med både indhold og omfang,
men efterspørger hjælp til at fortolke dem: ”Det drejer sig om en række
uklarheder, overlap og potentielle misforståelser, når det kommer til udmøntning af ESG’erne og til forholdet imellem standarder og retningslinjer.”

DR. ACHIM HOPBACH
Kandidat i historie, statskundskab og
jura, ph.d. i historie.
Direktør for det tyske Akkreditierungsrat
siden 2005.
Formand for ENQA siden 2009.

ENQA udarbejder netop nu en rapport, der skal kvalificere grundlaget for
at drøfte behovet for en revision. E4 gruppen drøfter behovet for en revision i efteråret, og rapporten bliver offentliggjort ved udgangen af 2011.

Rapporter nævnt i denne artikel
Evaluation of the Reports on Agency Reviews (2005–2009)
Udarbejdet af ENQA, www.enqa.eu. ENQA’s bestyrelse har foretaget en analyse af den første samling selvevalueringsrapporter fra
kvalitetssikringsinstitutioner fra 2005 til 2009. Der er analyseret ialt 34 selvevalueringsrapporter.

Bologna at the Finish Line – An Account of Ten Years of European Higher Education Reform
Udarbejdet af ESU, www.esib.org. Rapporten gør status på Bologna-processen ti år efter starten. Rapporten fokuserer særligt på de
områder, hvor der stadig er udfordringer ift. at nå målene i Bologna-procesen.

The Bologna Process Independent Assessment –
The first Decade of Working on the European Higher Education Area
Kan downloades fra konferencens hjemmeside: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
Denne rapport vurderer, i hvor høj grad de operationelle mål fremsat i Bologna-processen er opnået samt hvordan dette bidrager til
opfyldelsen af de strategiske mål i Bologna-processen.
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De studerende udgør en vigtig
gruppe if. til ESG’erne, da formålet med standarderne er at skabe
fælles rammer for sikringen af uddannelseskvalitet.
Vi har talt med studenterrepræsentanter fra ESU og DSF om deres
syn på ESG’erne og de udfordringer, der ligger i implementeringen af de fælles standarder.

Et referencepunkt for opbygning af tillid s. 20
Interview med Allan Päll, ESU
Positive konsekvenser s. 22
Interview med Kristine Bak Nielsen, DSF
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ET REFERENCEPUNKT FOR OPBYGNING AF TILLID
Fælles ejerskab og forståelse af ESG’erne skal ifølge ESU’s næstformand Allan Päll prioriteres højt. Det er vigtigt for at imødekomme de udfordringer, ESG’erne og universiteterne står overfor, som fx pålidelig information og tilgængelighed på universiteterne.

Tillid på tværs af grænser
Allan Päll er den nuværende næstformand for de europæiske
studerendes organisation ESU. Han har flere års erfaring med
både estisk og europæisk studenterpolitik. For ham skyldes
ESG’ernes udbredelse og succes i høj grad ejerskabet og den
inddragende udarbejdelsesproces. Samtidig vedrører kvalitetssikring grundlæggende spørgsmål om undervisning og læring,
og det er derfor særligt relevant for de akademiske undervisere
og de studerende. Allan Päll uddyber da også, at ESG’erne heller
ikke faldt ned fra himlen:
”Der var et behov for dem. Både som referencedokument i Bologna-processen, så Bologna kom helt ind i undervisningslokalerne, og som brobygger mellem lande. Før kvalitetssikringssystemerne var etableret vidste ingen, hvad der reelt skete i andre
lande.”
Allan Päll beskriver det klassiske scenarie, hvor en studerende
kommer i klemme med sin anerkendelse og merit af studieophold ved et universitet i et andet land, fordi universiteterne ikke
har tillid til hinandens undervisning, og understreger:
”ESG’erne har haft den virkning at blive et referencepunkt til at
opbygge gensidig anerkendelse og tillid mellem universiteter på
den ene side, og at have udvidet samarbejdet mellem kvalitetssikringsinstitutioner i Europa på den anden.”

Klar fortolkning
Intentioner og behov kan ændre sig over tid. Når så mange
lande der, ud fra hver deres nationale kontekst, fortolker det

“

samme dokument, er der iflg. Allan Päll opstået et naturligt
behov for at få ESG’erne tydeligt formuleret:
”Der er mange fortolkninger i omløb. Fx er der en ubalance mellem standarder og retningslinjer. Nogle siger, at vi kun bør se på
standarderne. Men det er ikke à la carte – både retningslinjer og
standarder skal anvendes.”
Allan Päll efterspørger derfor en tilpasning af ESG’erne, så det kan
give en fælles forståelse af, hvordan man bruger ESG’erne, og at
de fortsat sikrer fleksibilitet, respekt for nationale kontekster og
sikrer bredt ejerskab.

Kvalificeret information
Men hvilke områder af ESG’erne skal gøres mere tydelige? allan
päll fremhæver de områder, der omhandler en effektiv læringsproces og universiteternes støtte til den studerende både i valg
af studie og under selve studieforløbet.
”Standarder og retningslinjer om læringsressourcer og universitetets støtte til de studerende falder ofte i baggrunden – hvilket
ikke må ske! De er i princippet dækket af ESG’erne, men kunne
med fordel blive gjort mere eksplicitte.”
Et beslægtet eksempel, som også behandles i ESU’s 10 års rapport, omhandler universiteternes information til offentligheden,
der iflg. Allan Päll med tiden har opnået en central betydning for
studerende. Han mener, at det hænger sammen med, at uddannelsesområdet er blevet et marked, hvor det er svært at finde
sammenlignelige og kvalificerede oplysninger om de forskellige
uddannelser:

Før kvalitetssikringssystemerne var etableret
vidste ingen, hvad der reelt skete i andre lande.
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”Universiteterne har travlt med at fremme sig selv på en reklameagtig måde. Men du er nødt til at informere de studerende
om, hvad det tilsigtede læringsudbytte er, før de tilmelder sig.
Det er vigtigt at forhindre, at de studerende får noget andet end
det, de forventer.”

Tilgængelighed for alle
I forlængelse af kravet om pålidelig information fremhæver Allan Päll vigtigheden af tilgængelighed. Kvalitetssikring skal indebære bestemmelser om, hvordan et universitet er tilgængeligt
for grupper af studerende med særlige udfordringer og som har
brug for en anden type af læring, understreger han og uddyber:
”Billedet af studerende er nuanceret. Er du fx 40 år gammel og
kun kan studere om aftenen, er du måske henvist til ét specifikt
universitet. Kvalitetssikring skal have fokus på en vurdering af,
hvad læring forudsætter af ressourcer og anden form for støtte
til alle slags studerende. Vi ønsker, at alle universiteter er åbne
for alle.”

ALLAN PÄLL
Studerer statskundskab ved Tartu Universitet i Estland.
Næstformand i ESU – European Students Union.
Har i Estland deltaget i udarbejdelsen
af et nationalt kvalitetssikringssystem.
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POSITIVE KONSEKVENSER
De danske studerende har fået styrket deres rettigheder, fået øget indflydelse og øget
deres samarbejde. Men der er stadig udfordringer med bl.a. offentlig information, der
skal håndteres, mener DSF-medlem Kristine Bak Nielsen.

Bredt samarbejde
Da Akkrediteringsinstitutionen blev oprettet i 2007 nedsatte
de studerende deres eget Akkrediteringsudvalg. Udvalget fungerer som baggrundsgruppe for de studerendes repræsentant
i Akkrediteringsrådet. Det er sammensat af repræsentanter fra
landets studenterforeninger på tværs af ressortministerier og
både mellemlange og lange videregående uddannelser. Udvalget mødes halvårligt til seminarer og forud for hvert rådsmøde.
Kristine Bak Nielsen sidder med på vegne af DSF, og fremhæver
udvalget som en vigtig vidensressource:
”Vi klæder vores repræsentant i Rådet på så godt som muligt.
Vi holder møderne åbne, og har en særlig forpligtelse til at indkalde studerende eller andre repræsentanter fra de uddannelsesretninger, vi drøfter i udvalget.”
Udvalgets arbejde har iflg. Kristine Bak Nielsen ikke kun styrket
de studerendes stemme i Rådet. Det har også medført et interessant forum for erfaringsudveksling imellem de forskellige studenterorganisationer og et øget indblik i hinandens områder og
udfordringer.

Undervisning under ansvar
Kristine Bak Nielsen fremhæver, at et af formålene med ESG’erne
er at udvikle en kvalitetskultur på universiteterne, og hun kan se
flere tegn på, at ESG’erne har haft en positiv konsekvens. Eva-

“

luering af undervisningen er iflg. Nielsen blandt de væsentlige
resultater:
”Da det er et krav i akkreditering, fik uddannelserne lynhurtigt implementeret en slags evaluering af undervisningen. Der
mangler måske stadig lidt fokus på, hvad en effektiv evalueringsmetode er. Men der bliver evalueret!”
En anden positiv konsekvens for studerende er de skærpede
krav til undervisernes pædagogiske evner, hvor man iflg. Kristine Bak Nielsen har flyttet ansvaret over på underviseren: ”Dårlige undervisere skal i dag forbedre sin undervisning, og kan
ikke længere blot bebrejde de studerende for slet og ret ikke at
kunne følge med.”
Hun understreger, at god kvalitetssikring bør ske tæt på studiemiljø og studienævn for at sikre forankring og ejerskab. Hun
advarer derfor mod, at kvalitetssikringsprocesser centraliseres
i akkrediteringskontorer i centraladministrationerne uden reel
inddragelse af de andre niveauer.

Behov for pålidelig information
ESG’erne skal italesætte det fysiske såvel som det ikke-fysiske
studiemiljø mere tydeligt, fortsætter Kristine Bak Nielsen. Et
område er at informere om, hvad uddannelsen indebærer og
kræver.

Særligt unge fra ikke-akademiske familier har svært ved at sætte
sig ind i et studies reelle forhold, så længe man kun kan forholde sig
til universitetets egen reklamebaserede information.
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”Særligt unge fra ikke-akademiske familier har svært ved at sætte
sig ind i et studies reelle forhold, så længe man kun kan forholde
sig til universitetets egen reklamebaserede information. Universiteter reklamerer mere end de informerer om fx boligforhold,
studiemiljø, den reelle pris for køb af bøger etc.”
Der er derfor et bredt behov for også at italesætte en række andre behov end blot de fysiske rammer for uddannelsen for at
sikre pålidelig information, der imødekommer de studerendes
behov.

Styrkede rettigheder
I tiden før ESG’erne og akkreditering var det EVA, der i Danmark
foretog evaluering af videregående uddannelser. Kristine Bak
Nielsen fremhæver, at de studerende dengang ikke kunne vide,
hvad der reelt kom ud af de evalueringer, der blev foretaget. Hun
uddyber:
”Med ESG’erne kom der en mekanisme for opfølgning, ligesom
dokumentationskravene også blev tydeligere. Men den største
betydning er, at de studerende fik cementeret sin indflydelse i
alle led i kvalitetssikringen. I dag sidder vi med i Rådet, i akkrediteringspanelerne, ved universitetsbesøgene, etc. Det er en klar
styrkelse af vores rettigheder.”
Det er iflg. Kristine Bak Nielsen en gevinst, at studerende kan
være kritiske på forhånd og fremhæve de vinkler, en student særligt kan belyse. ”Før skaden er sket, vel at mærke”, afslutter hun.

KRISTINE BAK NIELSEN
Studerer Matematik og Geografi på RUC.
Sidder i Akkrediteringsudvalget for DSF.
Har arbejdet i ESU og er stadig aktiv i ESU
regi.

I Sverige er det Högskoleverket, der har ansvaret for
at kvalitetssikre de videregående universitetsuddannelser. Vi har kigget nærmere på Göteborgs Universitet,
som i deres auditering i
2009 fik topkarakter for deres kvalitetssikringssystem.
Vi giver et hurtigt overblik
over Högskoleverkets metoder samt arbejdet med kvalitetssikring på Göteborgs
Universitet. På de næste sider kan du læse mere om,
hvordan ledelse, medarbejdere og studerende forholder sig til de interne processer og de eksterne systemer.

Foto: Stefan Ideberg

Göteborg

Resultatmåling og kvalitetskultur - den svenske case s. 26
Den lærende organisation s. 28
Interview med Bengt-Ove Boström
En økologi af systemer s. 30
Interview med Magnus Bergquist
Kvalitetssikring er studenterpolitisk s. 32
Interview med Marie Norman
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RESULTATMÅLING OG KVALITETSKULTUR - DEN SVENSKE CASE

EKSTERNT SYSTEM: HÖGSKOLEVERKET
			
Mandat: Kvalitetssikring af videregående
uddannelser			
Universiteter og professionshøjskoler: 40
Metode: Uddannelsesevaluering.
Web: www.hsv.se
HÖGSKOLEVERKET

Primær metode
1995- 2001: Auditering af universiteter med fokus
på processer indenfor kvalitetssikring
2001-2006: Uddannelsesevaluering
2008: Uddannelsesevaluering – i et nyt system
(sat i bero)
2008-2009: Auditering af universiteter med fokus
på processer indenfor kvalitetssikring iht. ESG
(sat i bero)
2011-2014: Alle uddannelser evalueres med fokus
på resultater i form af de studerendes læringsudbytte.

Vurdering
Vurderingsgrundlag: De studerendes selvstændige arbejde (specialer), dimittendundersøgelser
og universitetets selvevaluering.
Kriterier: Kriterierne er formuleret på baggrund
af centrale mål i lovgivningen (Högskoleloven),
samt de studerendes forventede læringsudbytte
og kompetencer vurderet ud fra studerendes
specialer.
Konsekvenser
3 vurderingskategorier:
* Høj kvalitet: Evt. tildeling af ekstra midler.
* God kvalitet: Ingen konsekvenser.
* Alvorlige mangler: Universitetet kan miste
rettigheden til at dimittere studerende fra
uddannelsen

Læs flere lande-cases i ACE Denmarks publikation:
”Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et
internationalt perspektiv” fra 2010.
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CASE: GÖTEBORGS UNIVERSITET
Studerende: 38.900
Ansatte: 5.700
Struktur: 9 fakulteter, 46 institutter
Web: www.gu.se

GÖTEBORG UNIVERSITET
Det overordnede mål med kvalitetssikringen på
Göteborgs Universitet er at udvikle en kvalitetskultur. En løbende kvalitetssikring betragtes
som afgørende for universitetets kvalitet og
dermed universitetets fremtid. Derfor er kvalitetsarbejde en integreret del af universitetets virksomhed. Systemet består bl.a. af følgende komponenter:
Kvalitetsrådet
Kvalitetsrådet har en koordinerende, stimulerende og støttende funktion i implementeringen af kvalitetssikring på tværs af fakulteterne.
Rådet tilrettelægger bl.a. uddannelse og workshops relateret til kvalitetssikringsarbejde og
informerer om gode eksempler.
Fakultets- og institutauditeringer
Universitetsledelsen benytter dette tiltag for at
følge op på fakulteternes kvalitetssikringssystemer, og dermed kunne facilitere yderligere
udvikling af kvalitet og kvalitetssikring samt
indsamle og udbrede gode eksempler. Flere
fakulteter gør det samme med deres institutter.
Hyppighed: Hvert 3. år (3 fakulteter/år).
Bedømmelse: Internt på universitetet nedsættes
der et auditpanel med 6 deltagere sammensat

på tværs af universitetet (kvalitetssikringsrådgiver, dekan, prodekan, fakultetsdirektør, studenterrepræsentant og kvalitetskoordinator). Panelet kigger på centrale dokumenter og besøger
fakultetet. Besøget har karakter af en reflekterende samtale med fokus på Best Practice. Panelet taler bl.a. med ledelse, studerende, forskere,
administrativt personale og studievejledere. Panelet skriver en afsluttende rapport til fakultets- og
universitetsledelsen med forslag til forbedringer.
BLUE11
BLUE11 (Better Learning in University Education
2011) er en del af universitetets overordnede
strategi frem til år 2020 under navnet Vision2020.
BLUE11 skal kvalitetssikre alle uddannelser på
Göteborgs Universitet i tre trin:
1. Uddannelsen skriver en rapport med fakta
om uddannelsen og dens kvalitetsarbejde.
2. Eksternt panel auditerer uddannelsesrapporten. (Panelet må ikke være direkte tilknyttet uddannelsen, men kan godt være fra
samme fakultet/universitet).
3. Fakultetsnævnet laver en bedømmelse af
fakultetets samlede uddannelsesudbud.
Læs mere: www.gu.se/kvalitet
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DEN LÆRENDE ORGANISATION
Universitetet skal som organisation konstant tage ved lære af arbejdet med kvalitetssikring iflg. kvalitetssikringsrådgiver Bengt-Ove Boström. Fokus på god kvalitetsledelse og intern erfaringsudveksling er nogle af de vigtigste elementer i Göteborgs
Universitets interne kvalitetssikringssystem.
Da Göteborgs Universitet skulle gennem en ekstern auditering i 2008-2009 var det en vigtig del af processen at udarbejde en selvevalueringsrapport. Rapporten og den efterfølgende positive vurdering af auditeringspanelet var en øjenåbner
for universitetet i forhold til, hvor langt man egentlig var
nået med den interne kvalitetssikring. Processen skabte en
øget bevidsthed om kvalitetssikring på Göteborgs Universitet, hvor Bengt-Ove Boström til daglig rådgiver topledelsen i
spørgsmål om kvalitetssikring.

Kvalitetssikring er blevet alvor
På Göteborgs Universitet er der et meget stort fokus på den
interne kvalitetssikring. Bengt-Ove Boström startede et tidligt kvalitetssikringstiltag på Institut for Statskundskab, da der
endnu ikke var et klart mandat fra staten om, hvordan det enkelte universitet skulle forholde sig til kvalitetssikring. Siden
har Boström været primus motor på at få indført de interne
kvalitetssikringsprocedurer, der i dag har bredt sig til resten
af universitetet. Man har fx fået både kvalitetskoordinatorer
og et internt kvalitetssikringsråd på Göteborgs Universitet,
og siden 2007 har man desuden udført interne auditeringer
både på institut- og fakultetsniveau.
Iflg. Boström er kvalitetssikring i dag blevet et begreb, som
man tager alvorligt på alle niveauer af de svenske universiteter. Da Göteborgs Universitet skulle auditeres, fik universitetet da også stor anerkendelse for, hvordan kvalitetssikring
gennemsyrer organisationen på alle niveauer. Men hvordan
skaber man sådan et miljø for kvalitetssikring? For Boström
handler det om dels at tage alles synspunkter alvorligt, dels
samtidigt at opbygge en lærende organisation, hvor man kan
drage nytte af hinandens erfaringer:
“Jeg tror meget af svaret ligger i, at vi prøver at gøre kvalitetssikring interessant og spændende for alle. Vi prøver at skabe
projekter på tværs af universitetet, så vi kan lære af hinanden.”
Göteborgs Universitets interne fakultetsaudits, med paneler
sammensat på tværs af fakulteter og institutter, sammenligner Boström med peer-review tankegangen, som kendes fra
forskningsverdenen, hvor forskere bedømmer hinandens arbejde.

“

Resultat eller processer?
Det svenske eksterne kvalitetssikringssystem har været igennem en række ændringer i løbet af ganske få år. Siden 2008 har
Högskoleverket udført audits på universitetsniveau, men fra 1.
januar 2011 skal alle universitetsuddannelser evalueres hvert
fjerde år.
For Göteborgs Universitet er fremtiden for kvalitetssikringsarbejdet derfor uvis lige nu. Bengt-Ove Boström er bl.a. usikker
på, hvorvidt systemet vil skabe en større administration end
den nuværende:
“Staten har meldt klart ud om, hvad vi skal gøre. Så vi er mere eller mindre blevet tvunget ind i et system, som ikke alle påskønner. Lige nu venter vi og ser, hvad der sker”.
I det nye system er der et tydeligt fokus på resultater i form af
målinger på de studerendes samlede præstationer, herunder
det såkaldte examsarbete (specialer). Udover de midler man får
i dag, kan universiteterne i forlængelse af dette få tildelt ekstra midler baseret på kvaliteten af de studerendes arbejde, det
vil sige, hvis specialerne opfylder specialekravene særligt godt.
Bengt-Ove Boström vurderer, at det har skabt grobund for benchmarkingtiltag på de enkelte fakulteter, og han ser en risiko for
en skævvridning af kvalitetsarbejdet i det nye system:
“Jeg er bange for, at det kan komme til at tage ressourcer fra andre tiltag. De studerende og universiteterne har været positive
over for en mere resultatorienteret tilgang til kvalitetssikring,
men føler nok, at det nye system er ubalanceret. Før i tiden talte
resultater næsten ikke. Nu er resultater det eneste, der tæller.”

Effekt af kvalitetssikring
Med et øget fokus på resultater i det eksterne system er det oplagt at stille spørgsmål til, hvilke resultater der er kommet ud af
den interne kvalitetssikring. Bengt-Ove Boström svarer med en
parallel til samfundsvidenskaberne:
”Kvalitetssikring er jo en form for samfundsvidenskab, og i samfundsvidenskab er det svært at måle effekt og forandringer
som resultat af procedurer. Vi kan sige, at resultater er med til at
skabe andre resultater, og i sidste ende får de studerende forhåbentlig en bedre uddannelse.”

Det vigtigste er at få skabt en dialog om, hvad god kvalitetsledelse er. Vi
har formået at bygge en diskurs op om kvalitetsledelse, som ikke ellers
ville have været der.
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Men hvad skal man så basere kvalitetsarbejdet på?
”I det virkelige liv må man basere sine handlinger på formodninger” ræsonnerer Bengt-Ove Boström. ”Og grundlaget for de
bedste formodninger om kvalitet opstår i vores løbende forsøg
med og diskussioner om kvalitet i en lærende organisation”.
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“Det mener jeg ikke,” siger Bengt-Ove Boström. “Ikke så længe vi
har en fælles forståelse af, at kvalitet er vigtigt pga. konkurrencesituationen blandt universiteterne og det faktum, at vi jo skal give
staten valuta for pengene. Hvis vi har den fælles forståelse, kan vi
sagtens have en sund og inspirerende debat om, hvad kvalitet er.
Det er også meget sjovere at arbejde i et kvalitetsbevidst miljø.”

Diskurs om kvalitetsledelse
Overgangen fra det gamle til det nye system markerer et skifte
fra en kvalitativ til en kvantitativ tilgang til kvalitetssikring.
Derfor kunne Bengt-Ove Boström godt ønske sig et system,
der rummede begge dele. ”Jeg synes, det kunne være godt at
bibeholde auditeringer af universiteter og som noget nyt kombinere dem med stikprøver af enkelte uddannelser”.
Han ser desuden et behov for at fokusere på god kvalitetsledelse:
”Ledelse er meget vigtigt i kvalitetssikringsarbejdet. Fx vil vi
gerne fokusere mere på kvalitetsledelse, for vi har endnu ikke
opnået alle vores mål.”
Derfor bliver en del af det fremtidige fokus på universitetet at
prioritere skarpere blandt de forskellige kvalitetssikringstiltag
og samtidig give ledelsen nogle gode ledelsesværktøjer, som
forskere ikke nødvendigvis er vant til at bruge.
Bengt-Ove Boström ser det som meget vigtigt, at kvalitetssikring
konstant er på dagsordenen blandt den øverste ledelse på universitetet:
“Det vigtigste er at få skabt en dialog om, hvad god kvalitetsledelse er. Vi har formået at bygge en diskurs op om kvalitetsledelse, som ikke ellers ville have været der.”

BENGT-OVE BOSTRÖM

Kvalitet skal diskuteres

Ph.d. i samfundsvidenskab.

Da Bengt-Ove Boström i sin tid blev kvalitetssikringsrådgiver
på universitetet i 2000, var mange af hans kollegers holdning til
kvalitetssikring præget af skepsis. Kvalitetssikring blev opfattet
af mange som noget udelukkende eksternt – en ekstra byrde i
hverdagen, der kostede penge og ressourcer. Siden da har holdningen til kvalitetssikring flyttet sig væsentligt, og det forklarer
Bengt-Ove Boström med dels et generationsskifte i medarbejderstaben, men i høj grad også en oplevelse blandt de ansatte
af, at alles synspunkter bliver taget alvorligt.
Selv om kvalitetssikring nu er blevet et fast element på dagsordenen blandt både ledelse, medarbejdere og studerende på
Göteborgs Universitet, er der fortsat mange interne diskussioner
af, hvad “kvalitet” egentlig er. Men er der overhovedet behov for
en ensartet forståelse af kvalitet som begreb?

Vicerektorens kvalitetssikringsrådgiver siden
2000 på Göteborgs Universitet.
Tidligere leder af Institut for Statskundskab på
Göteborgs Universitet.
Har været med til flere eksterne auditeringer
af svenske universiteter.
Medlem af SUHFs (Sveriges Universitets- og
Højskoleforbund) ekspertgruppe om kvalitet.
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EN ØKOLOGI AF SYSTEMER
Göteborgs Universitet har skabt et velanset internt kvalitetssikringssystem, der går
på tværs af universitetets mange fakulteter og institutter. For at skabe kvalitetsbevidsthed blandt medarbejderne skal der iflg. prodekan Magnus Bergquist arbejdes
kontinuerligt med den interne kvalitetssikring.
Kvalitet på dagsordenen

Processer skaber resultater

En væsentlig del af grundlaget for Göteborgs Universitets interne kvalitetssikringssystem er en overordnet idé om tværgående fakultetsaudits. Det giver mulighed for erfaringsudveksling på tværs af universitetet samtidigt med at auditpanelet får
indgående kendskab til de rammer, fakulteterne virker under.
Det er et system, der iflg. Magnus Bergquist fungerer godt.
Som prodekan på IT Fakultetet har han været med til flere runder
af kvalitetssikring internt såvel som eksternt.

Efter det nye eksterne kvalitetssikringssystem er trådt i kraft 1.
januar 2011, er man nu i gang med første runde af uddannelsesevalueringer, der er samlet i hovedområder. Ingen ved, iflg.
Magnus Bergquist, hvordan det nye system vil påvirke arbejdet
med kvalitet på Göteborgs Universitet:

Kvalitetssikring er for tiden på dagsordenen på universitetet.
Som et led i universitetets strategiarbejde Vision2020 er et stort
projekt med forskningsbedømmelse netop overstået, og det
nye projekt BLUE11 er lanceret.
Idéen bag BLUE11 er at komme et skridt tættere på de enkelte
uddannelser end det er muligt i de audits, der gennemføres på
fakultetsniveau. Konkret består projektet i at analysere alle bachelor- og masteruddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser, red.) med sigte på at skabe bedre læring for de studerende.
Man kan tydeligt se sporene af Bologna-processen i BLUE11, for
ét af de mange elementer i det nye system handler netop om
læringsudbytte.
De nye projekter er iflg. Magnus Bergquist udtryk for den store
opmærksomhed på kvalitetssikring, der præger universitetet:
”Der er meget fokus på kvalitetssikring lige nu på universitetet” siger Magnus Bergquist. ”Bare det at have kvalitet på
dagsordenen hele tiden skaber kvalitetsbevidsthed, og det
er meget vigtigt. Erfaringerne fra BLUE11 viser, at når man
taler om kvalitetssikring, kan du ikke bare tænke på et bestemt system, men snarere en hel økologi af systemer.”

“

”Det nye system har jo bevæget sig fra et fokus på processer til
resultater, og det påvirker selvfølgelig kvalitetssikringen på universitetet. Det gamle system var interesseret i processer som fx
at have de rigtige kvalitetsdokumenter og styringsdokumenter.
Det nye system tænker mest i specialer efter logikken, at hvis
specialearbejdet er godt, må uddannelsen også være god.”
Men betyder det nye fokus så, at man på Göteborgs Universitet
går væk fra den procesorienterede tilgang til kvalitetssikring?
”Nej. Internt kan og må vi aldrig stoppe med at tænke i processer. Det er det, der skaber forudsætninger for resultater. Vi kan
ikke ignorere processerne, heller ikke selv om vi ikke bliver målt
på dem eksternt.”
Magnus Bergquist forudser, at administrationen vil forøges
med det nye system. Iflg. Bergquist vil en højere grad af selvstyre på universitetsniveau kræve flere evalueringer, og derfor
er man nødt til at skabe effektive administrative systemer for at
lave kvalitetsarbejde.

Professionel identitet
Med de mange nye interne systemer er kendskabet til kvalitetssikring blevet større for Göteborgs Universitet som helhed, og
kendskabet vil iflg. Magnus Bergquist kun blive større med de
eksterne forandringer. Men selv om kvalitetssikring er blevet

Kvalitetssikring bør være en del af din professionelle identitet.
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et etableret begreb på Göteborgs Universitet, har det iflg. Bergquist ikke stoppet diskussionerne om nødvendigheden af de
mange tiltag:
”Der er hele tiden drøftelser om, hvorfor er vi nødt til at gøre dette. Men ved at man har en løbende diskussion af, hvad kvalitet
skal være, og hvordan kvalitet bør udvikles, spreder man idéer
og viden og god praksis. Diskussioner er sunde, og man bør altid
være kritisk. Især i universitetsverdenen, hvor folk er uddannet
til at være kritiske. Vi bør aldrig acceptere et system uden at have
en kritisk diskussion om det.”
Uanset holdningen til kvalitetssikring mener Magnus Bergquist,
at det bør være en naturlig del af at arbejde på et universitet:
”Hvis du er underviser, bør du ville tilbyde den bedste uddannelse, og som forsker bør du have lyst til at blive offentliggjort i
de bedste tidsskrifter. Kvalitetssikring bør være en del af din professionelle identitet.”

MAGNUS BERGQUIST
Ph.d. i Europæisk Etnologi, docent i Etnologi,
docent i Informatik.
Lektor i Informatik ved Institut for Anvendt
IT, Göteborgs Universitet, prodekan for IT fakultetet med ansvar for bachelor-, master og
ph.d.-uddannelse.
Erfaringer med ekstern kvalitetssikring ved IT
fakultetet og Institut for anvendt IT.
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KVALITETSSIKRING ER STUDENTERPOLITISK
Studerende har som udgangspunkt andre prioriteringer end universitetets ledelse og
medarbejdere. Derfor skal kvalitetssikring tænkes ind i den generelle studenterpolitik.
Det er et af budskaberne fra Marie Norman, studerende på Göteborgs Universitet.
Retssikkerhed og tydelighed
Studenterforeningen Götas næstformand Marie Norman fremhæver, at de studerende i det store hele har de samme interesser
som universitetets ledelse og medarbejdere. Derfor understreger Marie Norman, at forskellene tydeligst viser sig, når snakken
falder på prioriteringer. Her har de studerende en anden særlig
vinkel, som hun beskriver det:

internt alle uddannelser på universitetet i et tiltag, der hedder
BLUE. Det er netop et resultat af tidligere eksterne evalueringer,
hvor man kunne se, at mange uddannelser lignede hinanden.
Så intern og ekstern kvalitetssikring spiller meget tæt sammen”
ræsonnerer hun.

”Vi prioriterer fx retssikkerhed og tydelighed i information. Vi
lægger fx vægt på at undervisere ikke bare kan udforme information, som de vil. Information skal være tydelig, og denne hensigt skal være erklæret på forhånd. Det prioriterer vi højere end
ledelsen og medarbejderne på universitetet.”

Kvalitetssikring er noget man iflg. Marie Norman taler meget om
i studenterforeningerne, herunder hvordan man forholder sig
til det, og hvordan man tænker det ind i den generelle studenterpolitik:

Marie Norman har været aktiv i studenterpolitik siden 2008 og
har arbejdet med kvalitetssikring i en række nævn og råd, nationalt i regi af Högskoleverket og lokalt på Göteborgs Universitet. Hun værdsætter, at universitetets interne kvalitetssikring
er et solidt og velforankret koncept, der inddrager studerende
på mange niveauer. Men i Marie Normans opfattelse begrænser
kendskabet til systemet sig dog primært til de studenterpolitisk
aktive.

”Der er politik i, hvad man kvalitetssikrer, og hvordan man gør
det. Forskellige personer kan have forskellige interesser i, hvad
der skal evalueres, og hvordan det skal gøres, eftersom dette
naturligvis påvirker resultatet. Det bliver også en politisk beslutning om, hvordan man skal håndtere resultatet af en evaluering.
Skal man give penge til dem, som ikke har så høj kvalitet for at
forbedre disse? Eller skal man give flere penge til dem, som klarede sig godt, for at skabe incitament for at flere kan præstere
høj kvalitet?”

”Almindelige studenter taler ikke om kvalitetssikring, hverken
den interne på universitetet eller den eksterne fra Högskoleverket. Det man taler om, og som er relateret til kvalitetssikring, er
ranking – mellem universiteter i Sverige og internationalt set.”

To sider af samme mønt
På spørgsmålet om, hvordan den interne og eksterne kvalitetssikring hænger sammen, understreger Marie Norman, at de
fleste problemstillinger hænger sammen og gør grænserne flydende:

Kvalitetssikring er politisk

Marie Norman refererer hermed til det nye eksterne kvalitetssikringssystem i Sverige. Hvor det nye svenske system fokuserer
på læringsudbyttet, retter Norman opmærksomheden på, at
mange uddannelser kræver kompetencer, der ikke fremgår af fx
specialerne:
”Hvilke forudsætninger har du fx, når du starter, og hvordan udvikler de sig under uddannelsen? Kun at fokusere på resultatsiden giver et billede, der mangler en række centrale og vigtige
aspekter. God kvalitetssikring ser på den læreproces, der går
igennem hele uddannelsesforløbet” afslutter Marie Norman.

”Forandringer tager tid, og det er derfor svært at måle specifikke resultater på en given procedure. Fx evaluerer man i dag

“

God kvalitetssikring ser på den læreproces, der går
igennem hele uddannelsesforløbet.
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MARIE NORMAN
Studerer til lærer i samfundsfag og naturvidenskab på Göteborgs Universitet.
Studenterpolitisk aktiv siden 2008. Næstformand i Göta studenterforening.
Har siddet i Göteborgs Universitets Kvalitetsråd, og har indgået i kvalitetssikring som studenterrepræsentant i både interne og eksterne evalueringer.

I Skotland er det QAA Scotland, der skal kvalitetssikre
og kvalitetsfremme de videregående universitetsuddannelser. De skotske
universiteter har desuden
deres egne interne kvalitetssikringssystemer, der
skal leve op til de nationale
retningslinjer.
Vi har kigget nærmere på
Edinburgh Universitet, der
netop skelner mellem kvalitetssikring og kvalitetsfremme. Vi giver et hurtigt
overblik over QAA Scotlands metoder samt arbejdet med kvalitet på Edinburgh Universitet.
På de næste sider kan
du læse mere om, hvordan universitetets ledelse,
medarbejdere og studerende forholder sig til de
interne processer og de
eksterne systemer.

Edinburgh

Kvalitetsfremme og fokus på processer
- den skotske case s. 36
Hjerte og sjæl skal med s. 38
Interview med Dai Hounsell
Frihed til at eksperimentere s. 40
Interview med Colin Pulham
Partnerskab og fælles visioner s. 42
Interview med Amy Woodgate
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KVALITETSFREMME OG FOKUS PÅ PROCESSER
- DEN SKOTSKE CASE
EKSTERNT SYSTEM: QAA Scotland		
Mandat: Kvalitetssikring og kvalitetsfremme
Universiteter: 19					
Metode: Auditering, tematiske analyser
Web: www.qaa.ac.uk/scotland/

EKSTERN KVALITETSSIKRING I SKOTLAND
QAA Scotland

Primær metode
Enhancement-Led Institutional Review (ELIR):
Eksterne auditeringer efter en 4-årig cyklus. Auditeringerne gennemføres af et eksternt ekspertpanel, der undersøger universitetets tilgang til at
forbedre de studerendes oplevelse af læring, universitetets monitorering og evaluering af kvalitet
og akademiske standarder samt universitetets
tilgang til at forbedre kvalitet.
Kriterier
Grundlaget for auditeringen er den såkaldte
’akademiske infrastruktur’, som er de nationale
retningslinjer for kvalitetssikring af videregående
uddannelser i Storbritannien. Infrastrukturen
anses for at omfatte del 1 af ESG’erne.
Infrastrukturen dækker:
* Universitets evne til at engagere og støtte de
studerende i deres læring.
* Graden af effektivitet i universitetets tilgang
til selvevaluering.
* Implementering af strategier og politikker
for kvalitetsfremme.
* Evne til at identificere god praksis for udvikling.

Konsekvenser
Alle universiteter, der har gennemgået en auditering, skal et år efter offentliggørelse af auditeringsrapporten udarbejde et svar på rapportens anbefalinger og angive konkrete tiltag til opfølgning.
National Student Survey (NSS)

Årlig studenterundersøgelse, der måler sidsteårsstuderendes tilfredshed med deres uddannelse.
Undersøgelsen er baseret på mange af standarderne i ESG del 1.
De enkelte uddannelser kan trække på disse data i
prioriteringen af kvalitetsarbejdet.
Se mere på www.thestudentsurvey.com
Eksterne akkrediteringer

Uddannelser rettet mod bestemte professioner
skal eksternt akkrediteres af professionelle organer
mindst en gang hvert 5. år. Akkrediteringen sker
uafhængigt af QAA Scotlands arbejde.
Læs flere lande-cases i ACE
Denmarks publikation: ”Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv” fra 2010.
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CASE: EDINBURGH UNIVERSITET
Studerende: 28.000
Ansatte: 7.800
Struktur: 3 fakulteter, 22 institutter
Web: www.ed.ac.uk

EDINBURGH UNIVERSITET
Kvalitetssikringsudvalg

Universitetet har en række interne udvalg, der arbejder med kvalitetssikring:
Senate Quality Assurance Committee (SQAC):
Udvalget er ansvarligt for universitetets samlede
rammer for kvalitetssikring.
College Committees: Der er kvalitetsudvalg
på hvert fakultet, som er ansvarlige for implementeringen af kvalitetssikringen på fakultetet.
Disse udvalg aflægger årlige rapporter til SQAC.
Schools and Teaching Organisations: Institutudvalg, der aflægger årlig rapport til fakultetsudvalgene om de interne uddannelsesevalueringer.
Der sidder studerende med i alle udvalg.
Kvalitetssikringsværktøjer

Universitetet gør desuden brug af en række interne kvalitetssikringsværktøjer:

Læs mere
www.ed.ac.uk/schools-departments/academicservices/quality-unit/home

Interne uddannelsesevalueringer
Alle uddannelser eller fagområder skal evalueres
mindst en gang hvert 6. år, både på bachelor og
kandidat-niveau. Evalueringen organiseres af
universitetet, men med inddragelse af 2 eksterne
deltagere i panelet. Afrapporteringen sker til det
såkaldte Scottish Funding Council, der fordeler
statens bevillinger til universiteterne. Der er
fokus på opbygningen af uddannelsens kvalitetssikringssystem og de interne processer i evalueringen.
Kvalitetsfremme
Universitetets overordnede strategi indeholder
en strategi for kvalitetsfremme, der igen danner
ramme for de enkelte institutters egne strategier
for læring og undervisning.
Arbejdet med kvalitetsfremme skal ske indenfor
strategiske kvalitetstemaer, der har fokus på udveksling af god praksis og innovativ undervisning. Universitetet lancerer et nyt tema hvert år, og
temaet for 2011 er: ”Kandidater til det 21. århundrede”.
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HJERTE OG SJÆL SKAL MED
Studenterinddragelse, ejerskab, høje standarder og lidt risikovillighed er nogle af nøgleingredienserne i en strategisk kvalitetsudvikling, mener vicerektor Dai Hounsell fra
Edinburgh Universitet.

Høje standarder
For Edinburgh Universitet har de sidste 10 års store fokus på
intern kvalitetssikring været med til at skabe større bevidsthed
om de interne procedurer. Institutterne skal nu have bedømt
deres egne uddannelser og besvare spørgsmål om fx undervisning og feedback til de studerende. For Dai Hounsell er
fordelen ved intern kvalitetssikring tydelig:

På Edinburgh Universitet er de studerende, som gruppe,
repræsenteret i stort set alle udvalg. Iflg. Dai Hounsell er det
positivt, da de studerende har brug for at spille en rolle i alle
beslutningsprocesser. Den største udfordring i forhold til de
studerende er dog, hvordan man kan give dem bedre feedback
på deres præstationer, så de kan forbedre deres evner:

”Det har helt klart gjort os mere reflekterede over, hvad vi gør.
Det er vigtigt, at vi er meget bevidste om, hvad vi mener, når vi
snakker om høje standarder i Edinburgh; hvordan kan vi vide,
at vi lever op til høje standarder, og hvordan holder vi standarderne i de næste 5-10 år?”

”Det er vigtigt at spørge ind til, om vi lytter nok til de studerende. Det er ikke kun hos os men i hele Storbritannien, at
feedback til de studerende er den største bekymring lige nu.
Mange studerende føler ikke, at de kan bruge deres feedback
til noget, for det fortæller dem ikke nok om, hvordan de kan
forbedre sig.”

Sikring versus udvikling?
Dai Hounsell er i dag vicerektor for akademisk fremme, og iflg.
Hounsell er der tydelige forskelle på kvalitetssikring og kvalitetsfremme:
”Min erfaring er, at kvalitetssikring ofte er ganske forsigtig og
forholdsvis konservativ i forhold til de standarder, der anvendes. Kvalitetsfremme handler mere om at tage risici og være
eventyrlysten.”
Dai Hounsells primære rolle er at træffe beslutninger og prioritere, hvad de strategiske planer for kvalitetsfremme er. Der
er i den forbindelse særligt fokus på, hvor man kan forbedre
kvaliteten af uddannelserne på en omkostningseffektiv måde.
Fx er de studerendes læring og tilfredshed et stort fokusområde
for kvalitetsfremme på Edinburgh Universitet.

Feedback er afgørende
Iflg. Dai Hounsell har de mange kvalitetssikringstiltag på
Edinburgh Universitet ændret forholdet til de studerende og
givet dem større mulighed for at have tillid til kvaliteten i deres
uddannelse. Han peger bl.a. på, at de gensidige forventninger
mellem universitetet og de studerende er meget klarere, end
de var for ti år siden.

“

Indre sammenhæng
Erfaringerne fra den sidste eksterne evaluering af Edinburgh
Universitet var bl.a., at universitetet skulle lytte mere til de
studerende men også skabe mere indre sammenhæng. Fokus
er her på, hvordan man kan opnå ensartethed i kvalitetssikringen på tværs af et stort og forskelligartet universitet. Dai
Hounsell peger på, at høje standarder på Institut for Fysik ikke
nødvendigvis er det samme som høje standarder på Institut for
Filosofi. Udfordringerne opstår iflg. Dai Hounsell både på det
faglige niveau og det individuelle niveau:
”Vi har en masse forskelle i praksis mellem de forskellige discipliner. Det handler fx om feedback eller tilsyn med de ph.dstuderende. Men det er også fordi vi værdsætter akademisk
selvstyre. Hvis du er underviser på Edinburgh Universitet, vil vi
fx ikke fortælle dig, hvordan du skal undervise. Derfor er kvalitetssikring vigtig. Det kan hjælpe os til at tænke over, hvordan
vi opnår konsistens på tværs af de forskellige fagområder og
afdelinger.”

En svær balance
Edinburgh Universitet bliver som institution eksternt auditeret
hvert fjerde år af QAA Scotland og skal auditeres igen i efteråret

Kvalitetssikring fungerer kun i samme grad, som medarbejdere og studerende
kan se vigtigheden i det og er involveret på en eller anden måde. Ejerskab over
hele linjen er vigtigt.
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2011. Her vil et ekspertpanel besøge universitetet i syv dage.
Før besøget skal universitetet bl.a. lave en selvevalueringsrapport. Balancen mellem den interne og eksterne kvalitetssikring
er vanskelig iflg. Dai Hounsell:
”Uanset hvilket system du har, skal der være en balance mellem
de eksterne og interne dimensioner. Hvis du kun havde intern
kvalitetssikring, ville der mangle offentlig ansvarlighed. Hvis der
kun var ekstern kvalitetssikring, ville det være tom rutine.”
Kvalitetssikringen i Skotland er i dag mere optaget af processer
end resultater. For Dai Hounsell er en procesorienteret tilgang
da også klart at foretrække:
”Jeg frygter virkelig en rent resultatbaseret tilgang. For eksempel har det britiske skolesystem mange eksterne prøver, men jo
mere man pålægger skolerne sådanne prøver, jo mere underviser de kun for at få gode eksamensresultater. Men at være god
til eksamen betyder ikke, at du bliver en god borger.”

Ejerskab og hjerteblod
Er kvalitetssikring så blevet accepteret som en del af hverdagen
på Edinburgh Universitet? Dai Hounsell mener ja:
”På trods af en vis modstand mod ekstern kontrol har de fleste
medarbejdere nu accepteret, at kvalitetssikring er kommet for
at blive. Vi anerkender også, at regeringen bruger en meget
stor sum penge på de videregående uddannelser, og derfor skal
der være en vis grad af ansvarlighed.”
Men accept af kvalitetssikring handler ikke kun om ansvarlighed over for statskassen. For Dai Hounsell handler det mindst
lige så meget om det personlige ejerskab over for de interne
processer:
”Kvalitetssikring fungerer kun i samme grad, som medarbejdere
og studerende kan se vigtigheden i det og er involveret på en
eller anden måde. Ejerskab over hele linjen er vigtigt. Og det
er meget svært at opnå. I sidste ende er du nødt til at spørge
dig selv: Er kvalitetssikring noget, der bliver gjort ved dig, eller
noget, du vil gøre for dig selv? Kvalitetssikring kan kun virkelig
fungere, hvis vi alle tror på det. Hvis vi mener, at det betyder
noget. Hvis hjerte og sjæl ikke er med, kan det ikke fungere.”

DAI HOUNSELL
Vicerektor for akademisk fremme på Edinburgh Universitet.
Professorat i videregående uddannelse.
Sidder i Edinburgh Universitets kvalitetssikringsudvalg.
Har 20 års erfaring med kvalitetssikring,
bl.a. fra Council of National Academic
Awards.
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FRIHED TIL AT EKSPERIMENTERE
Kvalitetssikring handler iflg. professor Colin Pulham i høj grad om de studerendes tilfredshed med uddannelsen. Derfor er det vigtigt at lytte til de studerende og samtidig
skabe plads til innovation på kvalitetssikringsområdet.

Styrkede uddannelser
På Institut for Kemi på Edinburgh Universitet har man oplevet en
tydelig forbedring af de studerendes tilfredshed med uddannelserne, efter man har indført kvalitetssikring. Beviset er tydeligt:
I studenterforeningens interne universitetskonkurrence i 2011
blev instituttet kåret som det bedste på Edinburgh Universitet
af de studerende.
Professor Colin Pulham har en tilsynsrolle i forhold til kvalitetssikringen på instituttet, og han peger ligesom Dai Hounsell på,
at også kvalitetsfremme er vigtig:
”Kvalitetsfremme styrker vores uddannelser, og det fremgår
både af uddannelsesniveauet og de studerendes tilfredshed
med uddannelserne. Vi kan også se det på, hvor egnede de
studerende bliver til beskæftigelse.”

Ledelse versus micromanaging
På instituttet diskuterer man kvalitet på ledelsesniveau, når det
er påkrævet, og derfor er det Colin Pulhams ansvar at tage relevante problematikker op.
Selv om han er vant til at diskutere kvalitet på ledelsesniveau, er
han ikke fortrolig med ESG. Snarere er det de nationale retningslinjer, som universitetet er bekendt med, og det er de nationale
retningslinjer, som man skeler til, når der skal diskuteres kvalitet.
Colin Pulham understreger, at kvalitetssikring ikke mindst er et
spørgsmål om god ledelse:

“

”Det centrale er at have gode folk, du kan uddelegere opgaver til, og være meget klar på, hvad du kan forvente af
dem. Jeg forsøger at undgå micromanaging. Forskere er ofte
ikke uddannet til at være ledere, men lederskab på alle niveauer er afgørende. Du bliver nødt til at kunne give undervisere beføjelse til at foretage ændringer. Det er også vigtigt
for én som mig at vide, at jeg har støtte fra institutlederen.”

Mange værktøjer
På Institut for Kemi har man udviklet en række værktøjer til at
støtte den interne kvalitetssikring. Eksempler på interne kvalitetssikringsværktøjer er fx undersøgelser blandt de studerende,
regelmæssige møder mellem repræsentanter for hhv. studerende og ansatte samt regelmæssige møder mellem ledelse og
undervisere.
Vender man blikket udad, er ét af de vigtigste eksterne kvalitetssikringsværktøjer den såkaldte National Student Survey, der
måler sidsteårsstuderendes generelle tilfredshed med forskellige uddannelsesaspekter. Undersøgelsen dækker således flere
af standarderne i del 1 af ESG, såsom bedømmelse af de studerende og læringsressourcer. Undersøgelsen dækker hele Storbritannien, og de enkelte universiteter har mulighed for at stille
skræddersyede spørgsmål om deres uddannelser.
Den nationale studenterundersøgelse kritiserede forholdene på
Institut for Kemi i forhold til den varierende hastighed i at give
feedback til de studerende. Det reagerede Colin Pulham hurtigt
på og indførte en to ugers frist på hele instituttet for undervisere til at give feedback. Det nye tiltag har medvirket til, at instituttet nu får bedre bedømmelser i studenterundersøgelsen.

Kritik er OK, men det skal være konstruktiv og understøttende kritik. Får
man det, er det faktisk muligt at foretage ændringer og gøre en forskel i løbet af kort tid.
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Review med omtanke
Edinburgh Universitet har siden 2003 skullet gennemgå en
ekstern reviewproces, der er igangsat af det eksterne kvalitetssikringsorgan QAA Scotland. Konceptet hedder Enhancement
Led Institutional Review (ELIR) og kigger netop på universitetets
processer for kvalitetstilsyn og kvalitetsfremme på institutionsniveau.
Colin Pulham ser også den interne evaluering af uddannelserne
hvert sjette år som et vigtigt redskab til at pege undervisningen i
den rigtige retning. Han understreger samtidig, at det er vigtigt,
at det foregår på den rigtige måde:
”De interne uddannelsesevalueringer skal ske med omtanke og
med sigte på at støtte op om uddannelsen; ellers er processen
utilfredsstillende. Det er vigtigt, at evalueringspanelet har troværdighed. Kritik er OK, men det skal være konstruktiv og understøttende kritik. Får man det, er det faktisk muligt at foretage
ændringer og gøre en forskel i løbet af kort tid.”

Plads til innovation

COLIN PULHAM

Men ændringerne skal ikke kun komme fra mere eller mindre
eksterne. Colin Pulham betoner vigtigheden af konstant udvikling på kvalitetsområdet. Derfor er det ekstra vigtigt, at universitetet giver plads til innovation:

Professor i kemi på Edinburgh Universitet i
2008.

”Jeg tror, at der generelt er en god forståelse af, hvad kvalitet er,
men forståelsen er dynamisk. Ellers kan du ikke få innovation eller folk, der ønsker at eksperimentere. Hvis du ønsker at fremme
innovation, er du nødt til at give folk frihed til at eksperimentere
og derefter evaluere.”

Medlem af universitetets Senate University
Learning and Teaching Committee.
Ansvarlig for uddannelse og undervisning i
kemi på Edinburgh Universitet.
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PARTNERSKAB OG FÆLLES VISIONER
Hvordan gør man et gammelt universitet til et af verdens førende? En række fælles visioner og et solidt partnerskab mellem universitet og studerende er en del af opskriften, fortæller Amy Woodgate, studerende på Edinburgh Universitet.

En fælles vision

Politik for transkønnede

Efter et år som fuldtidsansat studenterrepræsentant slår Amy
Woodgate fast, at studenterinvolvering er fuldt indlejret i styringsprocesserne på universitetet. De studerende opfordres til
at sidde med i så mange forskellige udvalg som muligt for at
sikre, at intet bliver overset. Inddragelsen værdsættes højt af de
studerende:

Et konkret eksempel på et resultat af de interne kvalitetssikringsprocedurer var, da universitetet etablerede en politik for
transkønnede studerende.

”Vi er heldige at være så respekteret af universitetet. Både studerende og universitet ønsker at bevæge sig i samme retning.
Vi deler den samme vision og har samme forståelse af, hvad der
sker på gulvet – det er meget opløftende,” fastslår Amy Woodgate og fortsætter: “Det optimale er, at de studerende og universitetet arbejder sammen i et partnerskab med henblik på de
fælles visioner – uden partnerskab falder det hele til jorden.”

Universiteter skal uddanne
At skabe resultater kræver iflg. Amy Woodgate, at man foretager relevant kvalitetssikring. Procedurer og resultater skal derfor
tænkes sammen, da det handler om at forme og forbedre de studerendes læringsprocesser og faglige udbytte:

”Vi er det første universitet i England, der har udarbejdet en sådan politik. Politiken skal sikre, at vi har de rette bestemmelser
på plads, hvis transkønnede studerende fx har brug for ekstra
støtte eller har brug for en forlænget frist til et essay. Mange studerende har bemærket det og været meget taknemmelige over
dette tiltag.”
Amy Woodgate slår fast, at det handler om at bestemmelser skal
være strømlinede, og at de på dette område ikke var det førhen.

Ekstern inspiration
Universitetets erfaringer har iflg. Amy Woodgate også haft konsekvenser eksternt. Fx har god praksis med undervisningspriser
på universitetet i Edinburgh resulteret i, at det nu implementeres over hele Storbritannien.

”Hele pointen med universitetet er at uddanne studerende. Derfor skal vi forbedre procedurer, som fx gør det lettere for personalet at undervise de studerende, eller at lette adgangen til
læringsressourcer.”

”Der er et element i at være de bedste – men du skal fortsætte
samarbejdet med andre. At have evnen til at inspirere andre
universiteter med egne erfaringer understøtter også evnen
til at skabe endnu bedre betingelser for vores egne elever.”
Mobilitet forpligter

Derfor gør det mindre, at de studerende ikke kender til kvalitetssikring – så længe de blot kender til resultaterne, understreger
Amy Woodgate.

Mobilitet for studerende er et af de eksempler, hvor Amy Woodgate peger på en særlig sammenhæng mellem intern og ekstern
kvalitetssikring, og hvor ESG’erne bl.a. spiller en central rolle:

“

”Hele pointen med universitetet er at uddanne studerende. Derfor skal vi
forbedre procedurer, som fx gør det lettere for personalet at undervise de studerende, eller at lette adgangen til læringsressourcer.
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”Det er indlysende, at studerende, der tager på udvekslingsophold via Erasmus eller lign., skal kunne stole på de udenlandske
universiteters kvalitetssikring - uanset hvor de er i Europa. Det
betyder også, at vi har et ansvar og en forpligtelse til at sikre kvaliteten på universitetet i Edinburgh for de studerende, der kommer fra udlandet,” konkluderer Amy Woodgate.

Verdens bedste
Det gælder iflg. Amy Woodgate hele tiden om at føre an med
spørgsmålene: Hvorfor gør vi ikke tingene en smule anderledes?
Hvorfor prøver vi ikke det her? At universitetet tænker udvikling
som en fælles opgave mener hun er en af succeskriterierne for
det inddragende og effektive arbejde:
”Vi er et ældgammelt universitet og samtidig et af verdens førende. Det skal vi være i alt, hvad vi gør. Vi skal ikke blot følge
andres standarder, men være dem der fastlægger dem. At universitetet opmuntrer alle studerende og forskere til at involvere
sig og føle sig som del af dette arbejde er fantastisk” afslutter
Amy Woodgate.

AMY WOODGATE
Studerer Samfund og Velfærd på Edinburgh
University.
Næstformand i Edinburgh University Students’ Association (EUSA).
Sidder i universitetets overordnede og
koordinerende kvalitetssikringsudvalg.
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EUROPEAN STANDARDS AND GUIDELINES FOR
QUALITY ASSURANCE
Part 1: European standards and guidelines
for internal quality assurance within higher
education institutions

Part 2: European standards for the external quality assurance of higher education

1.1 Policy and procedures for quality assurance:

2.1 Use of internal quality assurance procedures:

Institutions should have a policy and associated procedures for
the assurance of the quality and standards of their programmes
and awards. They should also commit themselves explicitly to
the development of a culture which recognises the importance
of quality, and quality assurance, in their work. To achieve this, institutions should develop and implement a strategy for the continuous enhancement of quality. The strategy, policy and procedures should have a formal status and be publicly available. They
should also include a role for students and other stakeholders.

External quality assurance procedures should take into account
the effectiveness of the internal quality assurance processes described in Part 1 of the European Standards and Guidelines.

1.2 Approval, monitoring and periodic review
of programmes and awards:
Institutions should have formal mechanisms for the approval, periodic review and monitoring of their programmes and awards.

2.2 Development of external quality assurance processes:
The aims and objectives of quality assurance processes should
be determined before the processes themselves are developed,
by all those responsible (including higher education institutions)
and should be published with a description of the procedures
to be used.

2.3 Criteria for decisions:

1.3 Assessment of students:

Any formal decisions made as a result of an external quality assurance activity should be based on explicit published criteria
that are applied consistently.

Students should be assessed using published criteria, regulations and procedures which are applied consistently.

2.4 Processes fi t for purpose:

1.4 Quality assurance of teaching staff:
Institutions should have ways of satisfying themselves that staff
involved with the teaching of students are qualifi ed and competent to do so. They should be available to those undertaking
external reviews, and commented upon in reports.

1.5 Learning resources and student support:
Institutions should ensure that the resources available for the
support of student learning are adequate and appropriate for
each programme offered.

1.6 Information systems:
Institutions should ensure that they collect, analyse and use relevant information for the effective management of their programmes of study and other activities.

1.7 Public information:
Institutions should regularly publish up to date, impartial and
objective information, both quantitative and qualitative, about
the programmes and awards they are offering.

All external quality assurance processes should be designed
specifi cally to ensure their fi tness to achieve the aims and objectives set for them.

2.5 Reporting:
Reports should be published and should be written in a style,
which is clear and readily accessible to its intended readership.
Any decisions, commendations or recommendations contained
in reports should be easy for a reader to fi nd.

2.6 Follow-up procedures:
Quality assurance processes which contain recommendations
for action or which require a subsequent action plan, should
have a predetermined follow-up procedure which is implemented consistently.

2.7 Periodic reviews:
External quality assurance of institutions and/or programmes
should be undertaken on a cyclical basis. The length of the cycle
and the review procedures to be used should be clearly defi ned
and published in advance
.

2.8 System-wide analyses:

Quality assurance agencies should produce from time to time
summary reports describing and analysing the general fi ndings
of their reviews, evaluations, assessments etc.
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Part 3: European standards for external
quality assurance agencies

3.1 Use of external quality assurance procedures for higher education.
The external quality assurance of agencies should take into account the presence and effectiveness of the external quality assurance processes described in Part 2 of the European Standards
and Guidelines.

3.2 Official status:
Agencies should be formally recognised by competent public
authorities in the European Higher Education Area as agencies
with responsibilities for external quality assurance and should
have an established legal basis. They should comply with any
requirements of the legislative jurisdictions within which they
operate.

3.3 Activities.
Agencies should undertake external quality assurance activities
(at institutional or programme level) on a regular basis.

3.4 Resources:
Agencies should have adequate and proportional resources,
both human and fi nancial, to enable them to organise and run
their external quality assurance process(es) in an effective and
effi cient manner, with appropriate provision for the development of their processes and procedures.

3.5 Mission statement:
Agencies should have clear and explicit goals and objectives for
their work, contained in a publicly available statement.

3.6 Independence.
Agencies should be independent to the extent both that they
have autonomous responsibility for their operations and that
the conclusions and recommendations made in their reports
cannot be infl uenced by third parties such as higher education institutions, ministries or other stakeholders.

3.7 External quality assurance criteria
and processes used by the agencies:
The processes, criteria and procedures used by agencies
should be predefined and publicly available. These processes will normally be expected to include:
* a self-assessment or equivalent procedure by the subject of the quality assurance process;
* an external assessment by a group of experts, including, as appropriate, (a) student member(s), and site
visits as decided by the agency;
* publication of a report, including any decisions, recommendations or other formal outcomes;
* a follow-up procedure to review actions taken by the
subject of the quality assurance process in the light of
any recommendations contained in the report.

3.8 Accountability procedures:
Agencies should have in place procedures for their own accountability.
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