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Sammanfattning 
I studien analyseras och jämförs två versioner av det vägledande dokumentet ESG (Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).  Skrivelserna 
i dokumenten uttrycker standarder och riktlinjer som har till syfte att vägleda lärosäten i arbetet 
med kvalitetssäkring av högre utbildning inom EHEA (European Higher Education Area). De 
två versioner som analyseras och jämförs är det engelska originaldokumentet som formulerats 
inom det europeiska samarbetet Bolognaprocessen samt en svensk översättning formulerad av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), den myndighet som i Sverige ansvarar för kvalitetssäkring 
av högre utbildning på nationell nivå. 

Syfte 
Studiens syfte är att analysera och jämföra hur kvalitet och kvalitetssäkring förstås vid läsning 
av vägledande dokument för kvalitet och kvalitetssäkring inom EHEA och i Sverige. 

Metodologisk ansats 
I studien antas ett förhållningssätt där arbetet med urval och analysarbete betraktas som en 
abduktiv process. Studien utgår ifrån ett socialsemiotiskt och ett diskursteoretiskt perspektiv 
vilket medför ett dynamiskt samspel mellan teori, metod, forskningsobjekt och frågeställningar. 
I denna dynamik tillåts under arbetets gång det epistemologiska perspektivet och det diskursiva 
teoretiska perspektivet som helhet vara en aspekt av analysarbetet, den process där metodval 
och urval görs samt vid skapande av forskningsobjekt och frågeställningar. Med detta 
förhållningssätt genomförs en kritisk diskursanalys via kvalitativ innehållsanalys av skriven 
text. 

Resultat 
Resultatet identifierar en semiotisk aspekt av den problematik i den sociala praktiken som 
studien fokuserar. Problematiken i den sociala praktiken tar sig i uttryck genom att det 
förekommer formuleringar i den svenska översättningen av ESG är motsägelsefulla, 
inkonsekventa och inte är överensstämmande med gängse praktik och därmed inte heller med 
den sociala ordningen. Den semiotiska aspekten är den diskrepans som förekommer i 
terminologin, den terminologi som bidrar till skapandet av gemensam kunskap och förståelse i 
den sociala praktiken. I resultatet redovisas fem identifierade kvalitetsaspekter: (I) Granskning 
och kontroll, (II) Redovisningsansvar, uppföljning och översyn, (III) Läranderesultat, (IV) 
Lärande och undervisning samt (V) Bedömning.  
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Abstract 
In this study, two versions of the indicative document ESG (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area) are analyzed and compared.  The 
documents express standards and guidelines that aim to guide higher education institutions 
within the EHEA (European Higher Education Area) in their work with quality assurance. The 
analyzed and compared versions of the document is the original document printed in English 
and authored within the Bologna process and a Swedish translation authored by 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), the Swedish authority with responsibility for quality 
assurance in higher education on a national level. 

Aim 
The aim of this study is to analyze and compare how quality and quality assurance is understood 
by reading indicative documents for quality and quality assurance within the EHEA and 
Sweden. 

Metodological approach 
The selection of empirical material and the analytical process is considered an abductive 
process. In this study, a social semiotic perspective and a discourse theoretical perspective are 
used. This enables a dynamic interaction between theory, method, research objectives and 
research questions. This dynamic allows for epistemology and discourse theory to function as 
one unit as an aspect of the analytical process. With this approach, a critical discourse analysis 
is preformed via a qualitative content analysis of written text. 

Result 
The result identifies a semiotic aspect of the focused problem in the social practice. The 
problematic aspect within the social practice expresses itself through discrepancy between the 
two documents which are not consistent with regular practice and the order of discourse. The 
semiotic aspect is the discrepancy occurring in the terminology, the terminology that 
contributes to constructing a collective knowledge and meaning in the social practice. 
Furthermore five quality aspects are identified: (I) Granskning och kontroll (Audit and control), 
(II) Redovisningsansvar, uppföljning och översyn (Accountability, monitoring and review), 
(III) Läranderesultat (Learning outcomes), (IV) Lärande och undervisning (Learning and 
teaching) and (V) Bedömning (Assessment).  
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1 Inledning 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att utforma och genomföra 
ett nationellt kvalitetssäkringssystem för att utvärdera och granska högskolors och universitets 
utbildningar och kvalitetssäkringsarbete (SFS 2012:810). 

I vägledande dokument för ett kvalitetssäkringsarbete av detta slag anges att kvalitet i 
examinationer och lärandemål skall säkerställas bland annat genom en koppling mellan dessa 
två och även en koppling till examensmål synliggörs (Universitetskanslersämbetet 2016). Med 
bakgrund som lärare i grundskolans verksamhet uppfattar jag detta som ett efterfrågat fokus på 
summativ bedömning av studenternas prestationer. Fokus förväntas då läggas vid att 
studenterna bedöms, snarare än att fokus läggs vid vad studenterna har möjlighet att lära tack 
vare bedömningsmomentet. En direkt motsättning till den förståelse för lärande, undervisning 
och bedömning som jag själv skapade under min egen lärarutbildning. För att finna klarhet i 
relevansen av det fokus på lärandemål och bedömning som efterfrågas läste jag 
Universitetskanslersämbetets vägledning för lärosätens självvärdering och UKÄs svenska 
översättning av det dokument som inom Bolognasamarbetet formulerats för att ställa 
gemensamma standarder och riktlinjer för kvalitetssäkringsarbete inom högre utbildning i 
Europa: Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education 
Area, ESG. Via UKÄs dokument förmedlades samma förhållningssätt till examinationer och 
lärandemål. Vid läsning av dokumenten väcktes ytterligare frågor hos mig. Frågor gällande 
vilken kvalitet det faktiskt är som skall säkerställas och vad kvalitetssäkringsarbetet skall leda 
till. I viss mån fann jag svar i texterna, jag upplevde dock att det förelåg motsättningar i 
förhållande till min tidigare förståelse av lärande, undervisning, bedömning och till 
kvalitetssäkring av utbildningsverksamhet. Min tidigare förståelse gör gällande att en 
uppfattning om vad som efterfrågas samt vad som är syftet med kvalitetssäkringsarbetet är en 
avgörande förutsättning för ett adekvat genomfört kvalitetssäkringsarbete. Det behöver 
dessutom finnas en förståelse för på vilket sätt lärande gynnas av processen, och i sökandet 
efter svar läste jag även originaltexten ESG. Här framgick ett fokus och förhållningssätt till 
lärande, undervisning, bedömning och till kvalitetssäkring av utbildningsverksamhet som gick 
mer i linje med min förståelse. Det uppstod ett behov av ett ställningstagande från min sida 
gällande vilket förhållningssätt som är mest adekvat i mitt dagliga arbete. För att kunna ta 
ställning såg jag ett behov av en vidare bild och mer kontext. För att bilda en uppfattning om 
hur dessa företeelser bör förstås väljer jag att analysera det som vägledande dokument inom 
kontexten medierar. Denna analys är av stor relevans då det nationella 
kvalitetssäkringssystemet sätter förutsättningarna för hur utbildningarna utformas, både vad 
beträffar resursfördelning och förväntningar på förhållningssätt till kvalitetssäkring, lärande, 
undervisning och bedömning. Eftersom kvalitetssäkringssystemet utformas och används av en 
myndighet finns även ett ansvar som anges i språklagen (SFS 2009:600) för att tillgängliggöra, 
använda och utveckla den terminologi som är relevant inom området. En tydlig och konsekvent 
terminologi är en förutsättning för en gemensam förståelse och därmed också en förutsättning 
för att upprätthålla diskursen på ett transparent, tillförlitligt och adekvat sätt. Efter att ha läst 
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Universitetskanslersämbetets texter var min förståelse av terminologin mer otydlig och 
inkonsekvent än tidigare, något är uppåt väggarna på tok. 

För att i ett större sammanhang få grepp om relevansen av att arbeta med kvalitetssäkring 
behöver vi förflytta oss ut i Europa. För stater som vill ingå i The European Higher Education 
Area (EHEA) är det nödvändigt att arbeta med kvalitetssäkring utifrån samma standarder och 
riktlinjer, det är nödvändigt för att möjliggöra studenters och akademikers mobilitet, nödvändigt 
för att genom transparens upprätthålla en ömsesidig tillit, nödvändigt för att kunna jämföra. 
Nödvändigt för att möjliggöra en byråkratisk mobilitet, en byråkratisk tillit, en byråkratisk 
jämförbarhet. Byråkratiskt nödvändigt. 48 stater går i och med sitt deltagande i EHEA i god för 
att det är nödvändigt. Det bör finnas en nytta. Myndigheten UKÄ uttrycker att det skall vara till 
nytta. Det måste finnas en nytta med ett sådant kvalitetssäkringsarbete, en nytta för studenterna 
och en nytta för samhället. Jag kan inte tydligt nog se och förstå den nyttan. Finns den? Hur ser 
den i så fall ut? Min intention är att bidra till den sociala praktiken genom att utmana läsaren 
att inta nya perspektiv och tänka i andra banor. Planera för en världsomsegling under hjässan. 
Nu kör vi! 

1.1 Bolognaprocessen och The European Higher Education Area, 
EHEA 
Bolognaprocessen är ett frivilligt samarbete mellan stater som bedriver högre utbildning i 
Europa. Det centrala syftet med Bolognaprocessen är att bilda The European Higher Education 
Area (EHEA). EHEA definieras av de stater som implementerat Bolognaprocessen. En 
implementering som förutsätter att kurs- och utbildningsstruktur utformas på ett sätt som gör 
dem jämförbara både inom och mellan fält såväl som på arbetsmarknaden. Denna struktur bör 
implementeras av deltagande stater genom policys som syftar till att förbättra kvalitet, försäkra 
erkännande, jämförbarhet och transparens för att främja akademikers och studenters mobilitet 
inom det geografiska området. Ett nyckelelement som främjar jämförbarhet och studenters 
mobilitet är att institutioner utformar sina utbildningsprogram på så vis att de svarar upp mot 
de utbildningsmål som fastställts för dem (ENQA, ESU, EUA & EURASHE 2015). I svensk 
kontext finns dessa utbildningsmål definierade som mål i examensordningen i 
högskoleförordningen (SFS 1993:100). Utbildningsprogram skall också utformas med explicit 
formulerade avsedda läranderesultat som definierar vilken kunskap, färdighet och 
värderingsförmåga studenterna skall påvisa att de uppnår. Avsedda läranderesultat syftar till de 
explicita målformuleringar som återfinns i kursplaner och är inte kopplat till studenternas 
faktiska lärande utan ger snarare uttryck för på vilket sätt lärosätet utformar utbildningarna. 
Dessa avsedda läranderesultat skall kompletteras med bedömningskriterier som har till syfte att 
bidra med indikatorer som påvisar i vilken utsträckning det avsedda läranderesultatet har 
uppnåtts. Den kompetens som efterfrågas hos studenten är de kunskaper och den tillämpning 
av dessa kunskaper som studenten kan uppvisa efter lärprocessen ägt rum (Baldwin 2013). För 
att försäkra externa intressenter om utbildningens kvalitet, utveckling och jämförbarhet skall 
varje lärosäte inom EHEA formulera och implementera policys och processer för hur 
kvalitetssäkringsarbetet bedrivs (ENQA 2015). 
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1.1.1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, ESG 
ESG är en samling standarder och riktlinjer som tagits fram inom Bolognasamarbetet för att 
främja jämförbarhet, tillit och transparens. ESG reviderades 2015 och i och med revideringen 
läggs större vikt vid att utbildningar utformas med grund i en gemensam förståelse för vilka 
aspekter som bidrar till att försäkra utbildningens kvalitet. I korthet innebär riktlinjerna att stater 
och lärosäten skall implementera policys för kvalitetssäkringsarbete. Dessa policys skall 
omfatta cykliska processer som utformas av institutionens interna intressenter i samverkan med 
externa intressenter. De skall även utformas med syfte att säkerställa institutionens 
måluppfyllelse så väl som studenternas möjlighet att uppnå utbildningsmålen. Detta arbete skall 
kvalitetssäkras kontinuerligt både internt och externt, ESG anger standarder och riktlinjer för 
detta kvalitetssäkringsarbete (ENQA 2015). 

I ESG ges även uttryck för en gemensam förståelse för hur undervisning skall utformas vid 
lärosätet för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som uppmuntrar studenter att 
inta en aktiv roll i skapandet av den egna lärprocessen, detta skall även återfinnas i 
bedömningen av studenternas prestationer. Lärarens roll i utformningen av utbildningen och 
undervisningen är grundläggande för studenters möjlighet att förvärva kunskap, kompetens och 
färdigheter (ENQA 2015). 

1.1.2 Universitetskanslersämbetet, UKÄ 
Regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning antar de skrivelser som återfinns i 
ESG som en utgångspunkt för Sveriges nationella kvalitetssäkringssystem. Som utgångspunkt 
för det kvalitetssäkringssystem som utformas i Sverige finns även relevanta lagar och 
förordningar, här omfattas bland annat högskolelagen och högskoleförordningen. I skrivelsen 
anges också på vilket sätt och med vilken utgångspunkt ansvarig myndighet skall utforma det 
nationella kvalitetssäkringssystemet. Kvalitetssäkringssystemet uttrycks vara ett centralt 
verktyg för att stärka kvaliteten i utbildningen (Utbildningsdepartementet 2015). 

Universitetskanslersämbetet har i linje med europeiska riktlinjer uppdragits av Regeringen att 
granska och utvärdera lärosätenas utbildningar och kvalitetssäkringsarbete. UKÄs arbete 
regleras i Regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning där det anges att 
myndigheten uppdragits av Regeringen att utveckla en modell för granskning och utvärdering 
av högre utbildning. Modellen skall utvecklas utifrån de principer som uttrycks i ESG och som 
formulerats inom ramen för Bolognaprocessen och därmed EHEA. Den modell som 
myndigheten utarbetat är per definition Sveriges nationella kvalitetssäkringssystem 
(Utbildningsdepartementet 2012). UKÄ har gjort en översättning av ESG, dock framgår endast 
syftet med översättningen vara att det funnits en stor efterfrågan (Universitetskanslersämbetet 
2017). I språklagen görs gällande att underlag för myndigheters arbete/beslut skall finnas 
tillgängligt på svenska (SFS 2009:600). Men det framgår alltså inte om lagtexten ligger till 
grund för beslutet att översätta texten. På vilket sätt en sådan översättning skall ske finns inte 
reglerat i lag eller förordning. UKÄ anger dock att “Översättningsarbetet har skett i samverkan 
med externa representanter för lärosäten och andra intressenter.” (Universitetskanslersämbetet 
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2017). Inom EHEA finns en medlemsorganisation, ENQA, där kvalitetssäkringsorgan som 
UKÄ kan delta om det system de utformat och använder uppfyller europeiska principer och 
standarder. Kvalitetssäkringsorgan som är medlemmar tas även upp i registret ENQR, ett 
register över de organisationer som uppfyller europeisk standard. UKÄ har tidigare och då 
under namnet Högskoleverket varit medlem i organisationen. År 2012 genomförde ENQA en 
utvärdering var på följden att UKÄ blev av med sitt medlemskap då de inte bedömdes uppfylla 
principerna. De brister som uppmärksammades vid utvärderingen var bland annat att Sveriges 
nationella kvalitetssäkringssystem inte bidrog till lärosätenas kvalitetsutveckling och inte 
beaktade lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete i tillräcklig utsträckning. I senare uppdrag 
från Regeringen åläggs UKÄ att vidareutveckla de punkter som varit föremål för kritik 
(Utbildningsdepartementet 2015). 

1.1.3 Högre utbildning i Sverige 
I examensordningen finns uttryckt att för varje utbildningsprogram skall det finnas en 
utbildningsplan där det skall anges vilka kurser som omfattas av utbildningsprogrammet, krav 
på särskild behörighet och övriga föreskrifter i de fall det behövs. Vad beträffar kurser anges 
vidare i högskoleförordningen (SFS 1993:100) att det för en kurs skall finnas en kursplan där 
bland annat kursens mål och de bedömningsformer som används för studenters möjlighet att 
påvisa måluppfyllelse skall anges. Enligt resonemang som förs av Elmgren och Henriksson 
(2016) samt Lindberg-Sand (2008) är det enbart i utbildningsprogrammets kursplaner där det 
finns explicit konkretiserat vilka moment som ingår i utbildningen samt på vilka sätt studenters 
prestationer skall bedömas. Avsedda läranderesultat skall formuleras med utgångspunkt i vad 
studenter skall uppnå vid examen samt de tidigare kunskaper de har att bygga vidare på. Under 
arbetet med att formulera kursmål ges lärare möjlighet att använda sin kunskap och kompetens 
i processen att utforma utbildningen. Arbetet med att formulera kursmål bör ske i samverkan 
mellan studenter, kollegiet och det omgivande samhället (Elmgren & Henriksson 2016). 

1.2 Disposition 
I denna studie genomförs en jämförande analys med två parallella ansatser; socialsemiotisk och 
diskursteoretisk ansats. På förekommen anledning innefattar denna uppsats ett 
metodologiavsnitt där ansatserna och dess relation till varandra redogörs för och 
problematiseras utifrån de möjligheter och begränsningar som i och med de valda teoretiska 
perspektiven uppstår i förhållandet mellan metod och teori. 

Centrala begrepp, fundamentala kvalitetsaspekter, och därmed urvalet av tidigare forskning, har 
utkristalliserat sig vid analys av det empiriska materialet. Detta betraktas i denna studie som en 
process att bilda en kontext och en bakgrund att inlemma problemet i. Bakgrunden finns inom 
kontexten för diskursen, därför behövs en förståelse för kontexten och diskursen för att bilda 
en bakgrund. Av denna anledning innehåller uppsatsen inget avsnitt med rubriken Bakgrund. I 
stället inlemmas studien initialt i en större kontext i avsnitt 1 Inledning. Under arbetsprocessen 
har denna kontext breddats och fördjupats via de källor som återges i avsnitt 5 Tidigare 
forskning och litteraturöversikt. Att i stället ge det avsnittet rubriken Bakgrund hade i min 
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mening blivit missvisande då den forskning och litteratur som återges, i praktiken, inte legat till 
bakgrund för studien utan fungerat som material i en abduktiv process. 

1.2.1 Förkortningar och begrepp 
- EHEA (The European Higher Education Area): Per definition ett område som 

utgörs av de stater som implementerat i Bolognaprocessen. 

- UKÄ (Universitetskanslersämbetet): Myndighet, tillika kvalitetssäkringsorgan, i 
Sverige som bland annat ansvarar för det nationella kvalitetssäkringssystemet. 

- ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area): Standarder och riktlinjer för försäkran om kvalitet inom EHEA. 

- ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education): 
Medlemsorganisation för kvalitetssäkringsorgan och för organisationer inom Europa 
som uppfyller de principer för kvalitetssäkring som ställs i EGS. Syftet med 
organisationen är att främja erfarenhetsutbyte av och samarbete kring kvalitetssäkring 
inom EHEA. 

- ENQR (European Quality Assurance Register for Higher Education): Register över 
de kvalitetssäkringsorgan som uppfyller de principer för kvalitetssäkring som ställs i 
EGS. 

- Sveriges nationella kvalitetssäkringssystem: Den modell för utvärdering och 
kvalitetssäkring av högre utbildning som utformas och används av den myndighet i 
Sverige som Regeringen uppdragit. 

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att analysera och jämföra hur kvalitet och kvalitetssäkring förstås vid läsning 
av vägledande dokument för kvalitet och kvalitetssäkring inom EHEA och i Sverige. 

Den föreliggande semiotiska diskrepansen mellan dokumenten ger upphov till en social 
problematik. För att synliggöra problematiken används frågeställningarna: 

- Hur förstås diskursen vid läsning av ESG respektive översättningen? 

- Hur förstås kvalitet vid läsning av ESG respektive översättningen? 

- Hur förstås kvalitetssäkring vid läsning av ESG respektive översättningen? 

För att överkomma de hinder som den abduktiva analysprocessen medför används följande 
frågeställningar: 

- Vilka aspekter av högre utbildning förstås som fundamentala för kvalitet? 

- Hur förstås relevansen i de fundamentala kvalitetsaspekterna? 

- Vad redogörs i tidigare forskning och litteratur som berör de fundamentala 
kvalitetsaspekterna? 
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3 Teoretisk ram 
I avsnittet nedan redogörs för det teoretiska perspektiv som intas i denna studie. Här redogörs 
för individens meningsskapande ur ett socialsemiotiskt perspektiv med, fokus på ideationell 
metafunktion, där språkliga tecken och artefakter i erbjuden mening medierar en kontexts 
socialt konstruerade struktur och mening. Med samma perspektiv betraktas även diskurser samt 
skapande och återskapande av diskurser. 

Den epistemologiska kompabiliteten i skärpunkten mellan teori och metod problematiseras i 
detta arbete med avsikt att synliggöra de begränsningar och möjligheter som valet av teori och 
metod medför. Att problematisera den epistemologiska kompabiliteten i studier och forskning 
inom utbildning har enligt Kress (2011) blivit allt viktigare. Vidare uttrycker Säljö (2009) att 
uppmärksamhet bör ges åt att upprätthålla fältets komplexitet och belysa dess 
flerdimensionalitet utan att ställa teoretiska perspektiv som motpoler till varandra, detta för att 
minska risken att hårda auktoritativa gränser uppstår. Forskning och studier kring undervisning 
och utbildning resulterar i att fältet blir än mer komplext men ger också möjlighet att på ett 
konstruktivt sätt belysa denna komplexitet (Florio-Ruane 2002). Att upprätthålla fältets 
komplexitet och belysa dess flerdimensionalitet kan enligt Roger Säljö (2009) uppnås genom 
att tydligt avgränsa och redogöra för vald teoretisk ansats samt på vilket sätt det påverkar 
analysen av resultatet. Han menar att utlämnande av dialogen gällande vilka ansatser som är 
kompatibla med varandra i sammanhanget för det perspektiv från vilket lärandet betraktas 
utifrån missgynnar fältet. Beteende och kognitiva processer är enligt Säljö (2009), sedan länge, 
otillräckliga för att på ett adekvat sätt redogöra för olika aspekter av lärande och ett teoretiskt 
ramverk då många decennier av forskning har gett fältet en än större komplexitet. 

För exemplet konstruktivism och det sociokulturella perspektivet blir det relevant att tydliggöra 
huruvida individen ses som skapande av egna strukturer i den sociala kontexten eller om det är 
den sociala kontexten som i större utsträckning präglar individens meningsskapande (Säljö 
2009). Jag instämmer med professorerna Florio-Ruare, Kress och Säljö. Därmed är min 
utgångspunkt att konstruktivism med ett sociokulturellt perspektiv (från vilka socialsemiotik 
härstammar) inte är en adekvat avgränsning. Utan ambition att ställa min valda ansats som 
motpol till andra ansatser väljer jag att ytterliga specificera och avgränsa den teoretiska ansatsen 
och definiera de aspekter av lärande/meningsskapande som behandlas i studien.  

3.1 Socialsemiotik och socialsemiotiskt meningsskapande 
Konstruktivism har en lång tradition inom kognitiv psykologi och betraktas som en vedertagen 
teori inom fältet. Inom den konstruktivistiska traditionen sätts den lärande i centrum. Lärande 
betraktas som kvalitativt snarare än kvantitativt och den lärande anses vara central i skapandet 
av mening och kognitiva strukturer. Ur ett sociokulturellt perspektiv har kontexten där lärande 
äger rum stor betydelse i processen att skapa mening och struktur. Konsensus finns inom den 
konstruktivistiska traditionen gällande att individen skapar både mening och struktur samt att 
individen konstruerar den egna kunskapen genom både individuell och social aktivitet (Biggs 
1996). Socialsemiotisk teori har sin grund i Vygotskys konstruktivistiska teori om tanke och tal 
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som en integrerad enhet för individens tolkning av verkligheten. Kognitiv utveckling förstås 
som kvalitativa förändringar som sker över tid då inre strukturer, individens för ögonblicket 
skapade mening av omvärlden, utsätts för yttre stimuli. Central i denna teoretiska ansats är 
språkets dualistiska funktion som verktyg och tecken (Imbrenda 2016). Vygotsky gör en 
distinktion mellan verktyg och tecken där verktyg medierar objektorienterad materiell aktivitet 
och tecken fungerar som ett instrument för kognitiv aktivitet som möjliggör intrapersonell och 
social kommunikation (Wells 2007). 

Socialsemiotisk teori inrymmer de sociala processer som berör meningsskapande. Det vill säga 
skapande, återskapande och mediering av mening. Individen skapar mening i sociala 
interaktioner och i sociala miljöer. Den sociala interaktionen fungerar som en katalysator för 
meningsskapande, det sociala betraktas som källan till meningsskapande. Semiotikens kärna 
utgörs av tecken. Dessa tecken anses ständigt skapas och återskapas av individer i sociala 
interaktioner, snarare än att de används (Halliday 1993). Att tecken skapas och återskapas 
snarare än används, särskiljer socialsemiotiken från andra teoretiska förgreningar av 
semiotiken. Tecken betraktas som en sammanslagning av mening och form där mening är den 
förståelse individens skapar och form kan representeras av till exempel den textuella 
modaliteten lingvistiska tecken, det vill säga skriven text. Hallidays socialsemiotiska teori 
förhåller sig till lingvistiska tecken som en av många semiotiska modaliteter. Alla 
teckenmodaliteter betraktas som semiotiska artefakter som skapas, återskapas och medieras i 
olika sociala kontexter. Att ytterligare specificera vilka aspekter av socialsemiotik som används 
kan bidra med att belysa olika variabler som kan påverka meningsskapande och därmed påverka 
hur mening medieras och konstrueras (Kress & van Leeuwen 2001). 

Artefakter utgörs av nätverk av meningsbärande tecken som organiserar individens kognitiva 
strukturer i olika sociala kontexter och möjliggör för individer att tänka tillsammans, eller 
kanske snarare att ha en likartad förståelse för företeelser i en viss kontext (Wells 2007). Från 
Hallidays socialsemiotiska teori finns ytterligare teoretiska förgreningar, de skiljer sig åt 
beroende på vilka semiotiska modaliteter de fokuserar. Kress och van Leeuwen (2001) redogör 
för en teori som fokuserar på interaktion mellan individer och erbjuden mening i form av 
artefakter. Denna teori utgår ifrån att tecken alltid skapas på nytt i sociala interaktioner, tecken 
motiveras, de är en motiverad relation mellan form och mening och baseras på intresset hos 
teckenskaparen. Former och markörer skapas i sociala interaktioner och blir en del av kulturens 
semiotiska resurser. 

Hallidays teori om textliga metafunktioner, som görs gällande då teckensystem fungerar 
kommunikativt, omfattar tre nivåer av principer för meningsskapande; ideationell 
metafunktion, interpersonell metafunktion samt textuell metafunktion. Den ideationella 
metafunktionen innefattar de sammanhang där ett semiotiskt teckensystem har funktionen att 
representera bland annat frågor som berör kontexter där kommunikationen gäller vem som gör 
vad, var, till eller med vem (Halliday & Matthiessen 2004). 

För min studie faller valet på en socialsemiotisk ansats. Mer specifikt beaktas de multimodala 
semiotiska artefakter som i mellanmänskliga interaktioner medierar och erbjuder mening som 
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en potentiell katalysator för individens ideationella meningsskapande. För att knyta an till den 
problematik som behandlas i studien med ett konkret exempel kan artefakten 
bedömningsmoment medieras i erbjuden mening av en lärare. För en student medierar 
artefakten i detta sammanhang mening för en social kontext där studenten förväntas göra 
någonting, studenten återskapar ideationell mening i artefakten bedömningsmoment. 

3.2 Diskurs 
Företeelsen diskurs beskrivs av Gee (2011) som ett erkännande av relationen mellan specifika 
identiteter vid specifika aktiviteter. Diskurser kan också definieras som socialt konstruerad 
kunskap och förståelse om en specifik aspekt av världen. Diskurser är kontextbaserade, de 
konstrueras och upprätthålls av de individer som agerar inom en social kontext via en mångfald 
av kanaler (Filippakou 2011; Kress & van Leeuwen 2001). 

Inom fältet för diskursanalys finns två breda kategorier för hur den lingvistiska termen diskurs 
socialsemiotiskt medieras i erbjuden mening. Termen kan användas som ett abstrakt substantiv 
som betecknar språkbruk som en social praktik. Med detta förhållningssätt kan diskurser anses 
utgöras av till exempel en textgenre. Den lingvistiska termen diskurs kan också medieras i 
erbjuden mening som ett kvantifierbart substantiv som innebär en djupare bild av en social 
praktik som inte enbart innebär en språklig representation av världen utan diskursen betecknar, 
konstruerar och utgör dessutom världen i skapad mening (Locke 2004). Användningen av 
termen som ett kvantifierbart substantiv appliceras i Faircloughs (1992) ansats till kritisk 
diskursanalys, Gee (2001) benämner denna användning av termen som Diskurs med stort D. 

3.2.1 Diskursiv praktik och social praktik 
Diskurser kan delas in i två semiotiska dimensioner: diskursiv praktik och social praktik. 
Diskursiv praktik är de sammanhang där individer sätter diskursen i praktik, en dialektal process 
som hos individen kan företas på tre olika nivåer. Individer kan anta diskurser som nya sätt att 
agera eller interagera, individer kan inprägla diskurser som nya sätt att förhålla sig till världen 
(relaterat till identitet och självbild) och diskurser kan förverkligas fysiskt som ett nytt sätt att 
organisera världen. Antagande, inpräglande och förverkligande av diskurser kan ta sig i uttryck 
i semiotisk form till exempel genom att dokument formuleras eller genom att individer i den 
sociala praktiken upprätthåller eller förändrar den terminologi som brukas. Den semiotiska 
dimensionen social praktik utgör sociala fält, organisationer eller institutioner och konstitueras 
semiotiskt som en diskursordning. Den semiotiska diskursordningen är i sin tur en dimension i 
den sociala praktiken (Fairclough 2013). 

Semiotiken är därtill ett av flera element inom sociala praktiker. Semiotiken står i relation till 
andra element i sociala praktiker och sociala händelser på tre övergripande sätt. Genre; 
handlingssätt som representerar semiotiska sätt att agera och interagera. Diskurs; semiotiska 
representationer av olika aspekter av världen, representationer som generellt sett kan 
identifieras med olika positioner eller perspektiv. Stil; representationer av identitet i semiotiskt 
hänseende, att till exempel vara lärare är delvis en fråga om att utveckla och mediera en specifik 
semiotisk stil. Dessa tre relativa interaktioner mellan semiotiska element i sociala praktiker och 
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sociala händelser samt de tillhörande etiketterna genre, diskurs och stil används av Fairclough 
(2013) för att definiera de dialektala relationer som förekommer inom olika nivåer i den sociala 
verkligheten. Fairclough (2013) använder termen diskursordning för att skilja mellan olika 
konfigurationer av genre, diskurs och stil. En diskursordning eller en specifik konfiguration 
syftar till den sociala struktureringen av semiotiska variationer, den specifika strukturering av 
relationen mellan olika sätt att skapa mening, som skiljer olika sociala praktiker åt. Alltså, 
diskursordningen utgör semiotiken inom ett nätverk av sociala praktiker som i sin tur kan utgöra 
ett fält. Semiotiken ses som en aspekt av sociala praktiker/processer som är dialektalt relaterad 
till andra sociala processer. Aspekter som är dialektalt relaterade är olika men inte i sådan 
utsträckning att de är helt åtskilda (Fairclough 2013). 

De semiotiska elementen genre, diskurs och stil kan te sig olika inom olika sociala praktiker. 
Diskursordningen är den specifika konfiguration av ett semiotiskt element som förekommer 
inom en specifik social praktik. Det tidigare exemplifierade semiotiska elementet stil, att vara 
lärare, konfigureras först då det betraktas i en specifik social praktik. Att vara lärare vid 
Högskolan i Borås innebär således en diskursordning vad beträffar stil och en diskursordning 
vad beträffar social praktik, båda i relation till andra semiotiska elements och semiotiska 
dimensioners diskursordning. Sammantaget den mening som skapas, medieras och återskapas 
via artefakten att vara lärare vid Högskolan i Borås. Erbjuden och återskapad mening i denna 
artefakt kan potentiellt upprätthållas eller förändras genom att individer i den diskursiva 
praktiken utifrån skrivelser i vägledande dokument inpräglar ett specifikt förhållningssätt. 

4 Metodologi 
Nyckeln till att göra denna studie stringent, värderingsfri och saklig och samtidigt ge möjlighet 
till både ethos, logos och pathos finns i detta metodologiavsnitt. Det ramverk som redogörs för 
nedan bidrar med det förhållningssätt läsaren bör anta för att kunna tillgodogöra sig texten på 
ett adekvat sätt. Min intention är att specificera och redogöra för ett metodologiskt ramverk för 
att studiens olika avsnitt skall kunna läsas, förstås och vara relevanta var för sig så väl som i 
studien i sin helhet. I studien antas ett förhållningssätt där arbetet med urval och analysarbete 
betraktas som en abduktiv process. Det faktum att arbetet utgår ifrån ett socialsemiotiskt och 
ett diskursteoretiskt perspektiv medför ett dynamiskt samspel mellan teori, metod, 
forskningsobjekt och frågeställningar. I denna dynamik tillåts under arbetets gång det 
epistemologiska perspektivet och det diskursiva teoretiska perspektivet som helhet vara en 
aspekt av analysarbetet, den process där metodval och urval görs samt vid skapande av 
forskningsobjekt och frågeställningar. 

4.1 Diskursanalys och kritisk diskursanalys 

En kritisk diskursanalys syftar till att synliggöra relationen mellan en diskurs och andra 
semiotiska element i sociala praktiker, exempelvis relationen mellan institutioner och 
ideologier. En kritisk diskursanalys strävar efter, utöver att beskriva en diskurs, att även ställa 
diskursen i relation till värderingar och förklara den. En kritisk diskursanalys är en del av en 
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kritisk social analys. De objekt som betraktas som just kritiska i en kritisk social analys är 
material-semiotiska. Det är relationen mellan material och semiotik, det vill säga den 
ömsesidiga påverkan mellan världen och individens förståelse som utgör diskursen. En kritisk 
diskursanalys tillför semiotiken till den kritiska sociala analysen (Fairclough 2013). Även 
Foucault (1971) delar uppfattningen att det är en ömsesidig påverkan som avgör hur diskurser 
skapas och återskapas. 

En kritisk diskursanalys kännetecknas av att den är analytisk så till vida att den söker nå 
underliggande principer genom en detaljerad och systematisk undersökning av ett objekt. 
Analysen tar i beaktande det faktum att språkbruk och strukturer för meningsskapande är socialt 
konstruerade, analysen är alltså diskursorienterad. För att analysen skall anses vara kritisk skall 
den ge möjlighet att få syn på de social effekter som är ett resultat av en socialt konstruerad 
mening (Locke 2004). 

Rådande social ordning betraktas vid kritisk diskursanalys som historiskt situerad och socialt 
konstruerad, därav betraktas den också som relativ och föränderlig. Sociala processer och 
rådande social ordning konstrueras och reproduceras endast i liten utsträckning med grund i 
individens vilja, utan ter sig snarare som olika representerade versioner av verkligheten. 
Diskursen färgas av och är en produkt av ideologier (Locke 2004). 

4.1.1 Skriven text i kritisk diskursanalys 
Systematisk analys och tolkning av skriven text i en diskurs kan potentiellt avslöja på vilket sätt 
diskursen påverkar rådande social ordning, exempelvis semiotiska element (som redogörs för i 
avsnitt 3.2.1 Diskursiv praktik och social praktik) eller ideologier och maktrelationer (Locke 
2004). 

Studier som utgår ifrån dokument som empiriskt material kan fokusera på olika aspekter av 
dokument eller dokument i olika sammanhang. Ett dokuments produktionsprocess och 
konsumtionsprocess är båda potentiella fokus för analys. Produktionsprocessen är de 
sammanhang och den kontext där dokument formuleras. Konsumtionsprocessen är de 
sammanhang och den kontext där mottagaren läser, tolkar och skapar mening i dokumentets 
erbjudna mening (innehåll). Utöver dessa två processer finns även dokumentets innehåll, stil 
eller struktur som potentiella fokus för analys. För det senare utgår analysen vanligtvis från ett 
realistiskt perspektiv, då genomförs ofta en innehållsanalys. När analysen fokuserar de två 
tidigare nämnda processerna kan studien utgå ifrån semiotiska och/eller diskursteoretiska 
förgreningar inom det konstruktivistiska perspektivet, då fokuseras textmaterialets betydelse 
och diskursiva aspekter. Konstruktivistiska textanalyser kan fokusera på hur dokument är en 
bidragande faktor i att på bestämda sätt klassificera verkligheten (Justesen, Mik-Meyer & 
Andersson 2011). 

Den grammatiska användningen av lingvistiska tecken i skriven text kan göra anspråk på 
kunskap eller ett korrekt sätt att uttrycka sig i ett givet sammanhang och därmed avse att 
privilegiera ett innehåll på bekostnad av ett annat. Detta kan leda till att det vid formulering av 
vägledande dokument, exempelvis inom högre utbildning, finns möjlighet för den som 
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formulerar texten att påverka läsarens uppfattning om vilket språkbruk och förhållningssätt som 
kan anses vara mest adekvat. Ord innehar en meningspotential som varierar med mottagaren. 
Meningspotentialen avgränsas och blir mer specifik beroende på den specifika kontext där den 
mottas. Det är därför viktigt att ställa frågan gällande vilken mening lyssnare ger till språket 
samt vilken kontext lyssnaren befinner sig i och hur kontexten är konstruerad (Gee 2011). 

4.2 Att få grepp om problematiken 
Som analytiskt verktyg för den kritiska diskursanalys som genomförs i studien används Norman 
Faircloughs fem stadier som de redogörs för av Wetherell, Taylor och Yates (2001). De fem 
stadierna används som ett analytiskt verktyg och bidrar till att förtydliga forskningsobjektet 
samt till att ytterligare synliggöra problemet. Nedan redogörs för vad de fem stadierna innebär. 
De faktorer som utifrån min studies syfte identifierats under analysarbetet utifrån 
frågeställningarna i de fem stadierna redovisas i avsnitt 6 Resultat och analys. 

Det första stadiet innebär att identifiera en semiotisk aspekt av ett socialt problem, till exempel 
i den sociala praktiken. Det andra stadiet innebär att identifiera de hinder som uppstår i 
processen att angripa problemet. I det tredje stadiet ställs frågor gällande om problematiken 
behövs i den sociala ordningen. I detta stadie efterfrågas en förståelse för huruvida den 
identifierade problematiken gynnar strukturerna i den sociala praktiken på ett sådant manér eller 
i sådan utsträckning att företeelsen är av avgörande relevans för att upprätthålla en önskvärd 
social ordning. Det fjärde stadiet innebär att finna vägar förbi de hinder som identifierats i 
stadie två. Det femte och sista stadiet omfattar en kritisk reflektion över analysarbetet 
(Wetherell, Taylor & Yates 2001). 

4.3 Den teoretiska ramens bidrag 
I avsnitt 3 Teoretisk ram redogörs för vilka aspekter av lärande/meningsskapande som 
behandlas samt ur vilket teoretiskt perspektiv lärande/meningsskapande betraktas. En viktig 
aspekt av att specificera och definiera det teoretiska perspektiv vilket lärande betraktas utifrån 
är att det valda perspektivet är avgörande för hur resultatet analyseras. Beroende av det valda 
teoretiska perspektivet kan olika aspekter av lärande analyseras. En avgörande faktor i valet av 
vilka aspekter av lärande som betraktas samt vilket teoretiskt perspektiv som intas är om den 
lärande skall anses skapa mening i upplevelser och erfarenheter eller endast mekaniskt bearbeta 
upplevelser och erfarenheter. Detta problematiseras ytterligare av att lärandets olika aspekter 
har en komplex relation till varandra.  

Den socialsemiotiska ansatsen och en förståelse för tecken och artefakter blir relevant i min 
studie då den kritiska diskursanalysen baseras på att diskurser utgörs av sociala nätverk av 
meningsbärande tecken samt att de artefakter som medieras påverkar individens skapande och 
återskapande av mening. Hallidays teori gällande textlig metafunktion bidrar med ett teoretiskt 
perspektiv som kan ge insikt i att en översättning av ett dokument kan få potentiella 
konsekvenser då skriven texten tolkas och mening återskapas i flera led innan den når 
mottagaren. Ett förtydligande exempel är de formuleringar som återfinns i UKÄs översättning 
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av ESG som är en produkt av tolkningar och val som gjorts. Det som medieras till följd av dessa 
tolkningar och val gällande individens förväntade handlingar utgör textens ideationella 
funktion. Locke (2004) redogör för att vid utvecklandet av kritisk diskursanalys har Hallidays 
teori om textuella metafunktioner (en fördjupning av den socialsemiotiska teorin) samt hur 
dessa funktioner relaterar till varandra, systemisk funktionell grammatik, varit en viktig faktor 
och därmed har denna studies teoretiska ansats en nära anknytning till kritisk diskursanalys. 

4.4 Metodval och metoddiskussion 

Min studie fokuserar på dokument i konsumtionsprocessen, därav de parallella ansatserna 
socialsemiotik och diskursteori. Men i den abduktiva analysprocessen antas även ett realistiskt 
perspektiv med avsikt att i enlighet med syftet analysera hur någonting förstås vid läsning av 
vägledande dokument utifrån innehållslig erbjuden mening. Därigenom motiveras specifikt det 
realistiska perspektivet på den kvalitativa innehållsanalysen som en relevant aspekt av den 
kritiska diskursanalysen. Analysens fokus på dokumentens konsumtionsprocess motiverar valet 
av de övergripande parallella teoretiska ansatserna socialsemiotik och diskursteori. Justesen, 
Mik-Meyer och Andersson (2011) uttrycker att dokument inte nödvändigtvis utgör objektiva 
eller neutrala data, något som ger ytterligare belägg för en diskursteoretisk ansats. Den 
diskursiva aspekten av analysen utgår ifrån Faircloughs (1992) förhållningssätt till termen 
diskurs som ett kvantifierbart substantiv. Ett sådant förhållningssätt lämpar sig väl i denna 
studie då det bygger på Hallidays socialsemiotiska teori. Gee (2011) belyser hur erbjuden 
mening i icke neutrala dokument potentiellt kan påverka den sociala praktiken (se avsnitt 4.1.1 
Skriven text i kritisk diskursanalys). Semiotikens roll i en specifik social praktik kan inte tas för 
given utan måste fastställas genom analys (Wetherell, Taylor & Yates 2001). Att semiotikens 
roll i den sociala praktiken inte är given eller självklar betraktar jag som ett välgrundat motiv 
att undersöka diskurser enligt den metodologi som jag använt i min studie. Vidare har studier 
av liknande slag potential att bidra till förändring i diskursiva praktiker genom att belysa 
eventuella behov av förändring genom att identifiera faktorer som bidrar till att återskapa 
rådande diskursordning. Belägg för att en sådan förändringspotential finns hämtas från Kress 
och van Leeuwen (2001): För att rättfärdiga förändring inom en diskursiv praktik behövs både 
teoretiska och praktiska belägg. Behov av, och motivation till, förändring kan finnas hos flera 
olika aktörer, detta kan benämnas som ideologi. Ideologi kan verka för att rättfärdiga förändring 
av både diskursen i sig och diskursens praktik. 

Inom samma härad som metodens fördelar finns även metodens nackdelar. Oavsett om en 
kvalitativ innehållsanalys genomförs med ett realistiskt, ett socialsemiotiskt, eller ett 
diskursteoretiskt perspektiv är resultatet av analysen en tolkning gjord av den som genomfört 
analysen (Justesen, Mik-Meyer & Andersson 2011). Samma författare ger, som även nämnts 
ovan, uttryck för att dokument inte nödvändigtvis utgör neutral data, vilket kan leda till att 
studiens resultat inte blir generaliserbart. De företeelser som redogörs för av Kress och van 
Leeuwen (2001), Wetherell, Taylor och Yates (2001) samt av Gee (2011) gällande skriven texts 
påverkanspotential inom sociala praktiker i kombination med en, genom analys förvärvad, 
kännedom om semiotikens roll i en social praktik förekommer även inom det diskursteoretiska 
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fältet. I förekommande fall då i anslutning till resonemang kring makt, ideologi samt hegemoni 
och i vissa fall ställs de även i relation till skribenters avsikter (Fairclough 1992; Fairclough 
2013; Foucault 1971; Gee 2011; Locke 2004). Min avsikt är att i resultatet redogöra för hur en 
företeelse förstås vid läsning av vägledande dokument samt att lyfta potentiella didaktiska 
konsekvenser av en sådan förståelse till diskussion för att belysa en aspekt av den sociala 
praktiken som tolkas vara problematisk. 

En kritisk diskursanalys utifrån ESG och översättningen är relevant då dokumenten ställer 
standarder och riktlinjer för kvalitetssäkringsarbete i kontexten högre utbildning inom EHEA. 
Att kritiskt analysera dokumenten är av vikt då det delvis är via förekommande formuleringar 
som förståelsen för kvalitetssäkringsarbete medieras inom diskursen. Vid läsning förstås 
(tolkas) den skrivna texten i dokumenten av läsaren, ett faktum som kan anses minska studiens 
validitet. Betraktat inom den för studien relevanta teoretiska ramen anses tolkning istället vara 
en viktig aspekt av det meningsskapande som sker då mediering sker inom till exempel en 
diskurs. Tolkning som en del i processen att skapa och återskapa mening, att skapa och 
återskapa förståelse, betraktas i denna studie som en betydande faktor i den problematik som 
behandlas. Analysen är även relevant i det hänseende att den ger möjlighet att synliggöra viktiga 
aspekter inom området så som de kan förstås. Dels för att faktiskt synliggöra vad texterna 
medierar och dels för att ställa förståelsen av originaltexten i relation till förståelsen av 
översättningen. 

Bryman (2012) uttrycker att vid analys av skriven text eftersöks bakomliggande teman. Schreier 
(2012) menar att den gemensamma nämnaren för olika typer av kvalitativ innehållsanalys är ett 
systematiskt beskrivande av kvalitativ data. Att systematiskt definiera och beskriva sådana 
teman (eller kategorier) beskrivs mer ingående av Alvesson och Sköldberg (2008) och benämns 
som att koda en text: en process i den kvalitativa innehållsanalysen där syftet är att successivt 
utveckla kategorier och begrepp. Urvalet i en konstruktivistisk analys av skriven text skall på 
ett klart och intressant sätt framhäva en normativ position och påvisa diskursiva regler inom 
undersökningsområdet (Justesen, Mik-Meyer & Andersson 2013). Därför genomförs den 
kritiska diskursanalysen i denna studie via en kvalitativ innehållsanalys av skriven text. 
Analysen gör det möjligt att finna aspekter av kvalitetssäkringsarbete som förstås som 
relevanta. 

Resultatet av denna studie möjliggör och motiverar potentiell vidare forskning med syfte att 
undersöka om formuleringarna i vägledande dokument kan antas påverka ideologier i den 
sociala praktiken. En studie med ett syfte av detta slag skulle kunna genomföras genom 
intervjuer med yrkesverksamma i den sociala praktiken. Vidare finns motiv att genomföra 
studier med syfte att genom intervjuer med studenter undersöka hur de uttrycker att de upplever 
sin egen roll i lärprocessen vid undervisnings- respektive bedömningsmoment utformade 
specifikt för att efterlikna situationer i den kommande yrkesrollen. I en sådan studie finns även 
intresse av att undersöka hur studenter uttrycker att de upplever sin egen roll i lärprocessen vid 
undervisnings- respektive bedömningsmoment som inte är utformade för att efterlikna 
yrkesrollen samt att jämföra studenternas läranderesultat. 
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4.5 Urval 
Urvalet av empiriskt materialet utgörs av vägledande dokument. I enlighet med studiens syfte 
betraktas vägledande dokument där standarder och riktlinjer för kvalitetssäkringsarbete inom 
EHEA formulerats. 

Urvalet av det empiriska materialet omfattar: 

- ESG (benämns även originaltexten) 

- UKÄs svenska översättning av ESG (benämns även översättningen) 

Utöver nämnda dokument används också Regeringens skrivelse 2015/16:76, högskolelagen, 
högskoleförordningen och språklagen som, för berörd verksamhet, styrande dokument för att 
inlemma studien i ett större sammanhang. Med avsikt att skapa en förståelse för kontexten har 
ytterligare artiklar, dokument och litteratur tillkommit under den abduktiva bearbetningen av 
det empiriska materialet. 

4.6 Genomförande 
Dokumenten lästes och analyserades inom diskursen av en meningsskapande individ som också 
är en aktör inom den sociala ordningen och den sociala praktiken. Analysen av det empiriska 
materialet genomförs som en kritisk diskursanalys där förståelse som medieras via skriven text 
betraktas som relevant för den sociala praktiken, eftersom diskursordningens semiotik kan 
påverka förståelsen av företeelser inom diskursen och där med bidra till att skapa och återskapa 
diskursordningen. 

Originaltexten och översättningen lästes initialt i sin helhet för att skapa en samlad förståelse 
för innehållet i de både dokumenten i sin helhet. Därefter lästes originaltexten igen och citat 
som bidragit till meningsskapande gällande kvalitet och kvalitetssäkring markerades och 
numrerades. De markerade citaten ur originaltexten sammanställdes i en tabell som återfinns i 
Bilaga 1. 

Processen att markera och numrera citat genomfördes återigen och då för att markera de citat 
som bidragit till meningsskapande gällande de aspekter som uppfattades som fundamentala för 
kvalitet. Citaten sammanställdes och kategoriserades som ett led i processen att koda texten för 
att definiera kategorier. För att sätta de aspekter (kategorier) som framstod som relevanta i ett 
större sammanhang lästes under analysarbetet ytterligare artiklar, dokument och litteratur. Detta 
även med avsikten att genom ytterligare källor bringa validitet samt för att underbygga 
aspekternas (kategoriernas) relevans. 

De samlade citaten ur originaltexten kompletterades med motsvarande svenska citat ur 
översättningen och vice versa. Begrepp och termer i de valda citaten som bidragit till diskrepans 
i förståelse av dokumenten i jämförelse med varandra lyftes ut och ställdes i relation till 
varandra och i anslutning till uttryck för hur företeelsen förståtts i ett större sammanhang efter 
läsning av originaltexten, artiklar, andra dokument och litteratur. 
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De begrepp och termer som återfinns i tabellerna i 6 Resultat och analys numreras med siffra 
inom parentes. Den siffra som återges i anslutning till begrepp och termer hänvisar till det citat 
från vilket begreppet eller termen är hämtad. Samma upplägg återfinns i tabellerna i Bilaga 1. 
I Bilaga 1 återfinns de citat ur originaltexten samt ur översättningen som vid analys upplevts 
bidra till meningsskapande och därmed till hur skrivelserna i dokumenten förstås vid läsning. 

5 Tidigare forskning och litteraturöversikt 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning och litteratur kring kvalitet och kvalitetssäkring 
inom högre utbildning samt tidigare forskning och litteratur som sätter de kvalitetsaspekter som 
visat sig fundamentala vid genomförande av den kritiska diskursanalysen i ett större 
sammanhang. 

5.1 Kvalitet i högre utbildning 
Kvalitet, vad som anses vara kvalitet samt på vilket sätt kvalitet definieras är subjektivt. Detta 
konstateras av Schindler, Puls-Elvidge, Welzant och Crawford (2015) efter en genomförd 
litteraturöversyn. Den aktuella litteraturöversynen omfattar litteratur som behandlar dels 
explicita definitioner av kvalitet och dels de processer varigenom kvalitet definieras inom högre 
utbildning. Vidare drar författarna slutsatsen att det råder en brist på konsensus vad beträffar en 
explicit definition av kvalitet. De framhåller dock att en kännedom om den diskrepans och brist 
på konsensus som föreligger är av vikt då en definition av kvalitet skall utarbetas inom den egna 
kontexten. I litteraturen återfinns två olika strategier för att definiera kvalitet; antingen genom 
att konstruera en bred definition med fokus på ett övergripande centralt mål; eller genom att 
fokusera på att definiera specifika kvalitetsindikatorer. En definition med fokus på ett 
övergripande mål kan syfta till att möta en redan definierad standard som uttrycks i till exempel 
styrdokument. En definition med fokus på specifika kvalitetsindikatorer kan bland annat spegla 
önskat in- och utflöde. Vad beträffar kontexten högre utbildning betraktas undervisningens 
innehåll som inflöde. Former för undervisning och former för bedömning respektive 
studenters/lärares prestationer och förhållningssätt både vid undervisning och bedömning 
betraktas som utflöde (ibid.). 

5.1.1 Intressenter 
I litteraturen finner Schindler, Puls-Elvidge, Welzant och Crawford (2015) att explicita 
definitioner av kvalitet inom högre utbildning skiljer sig åt beroende på olika förhållningssätt 
hos de som tolkar kontexten inom vilken kvalitet definieras, det vill säga olika förhållningssätt 
hos intressenterna. Inom högre utbildning kan primärt fyra grupper av intressenter med olika 
perspektiv på kvalitet i en specifik kontext urskiljas. De fyra grupper av intressenter som 
definieras är; de som försörjer utbildningen med ekonomiska medel; användare av 
utbildningen (i detta fall studenter); tänkta arbetsgivare som framtida användare av produkten 
av utbildningen; slutligen de som verkar inom sektorn för högre utbildning. I den process där 
kvalitet definieras skall alla grupper av intressenter vara involverade för att säkerställa 
inflytande ur alla perspektiv. Dessa intressenter benämns med engelskans stakeholders (ibid.). 
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5.1.2 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkringsprocesser inom högre utbildning som utformas i enlighet med den interna 
verksamheten och implementeras på ett systematiskt sätt bidrar till att förbättra extern 
kvalitetssäkring, specifikt den kvalitetssäkringsprocess där läranderesultat utvärderas. 
Sambandet antas bero på att interna processer som är tydliga och explicita resulterar i ett tydligt 
underlag som externa intressenter lättare kan applicera i det egna kvalitetssäkringssystemet. 
Underlaget blir också mer användbart då det tydligt framgår vilka processer som i praktiken 
resulterat i det läranderesultat som redovisas (Parscale, Dumont & Plessner 2015). 

5.2 Lärande, undervisning och bedömning 
Enligt Roger Säljö (2009) är det problematiskt att definiera vad lärande är men att lärande inom 
utbildning alltid bör tillåtas vara en del av ett flerdimensionellt förhållningssätt. En faktor som 
bidrar till problematiken är att det inom fältet saknas ett tydligt och gemensamt språk för att 
särskilja en aspekt av lärande från en annan samt från vilket teoretiskt perspektiv lärande 
betraktas. Han uttrycker också att det i stor utsträckning saknas en utbredd dialog kring 
problematiken. I de fall då frågan behandlas kan dess närvaro begränsa forskningen eftersom 
det då upplevs föreligga en risk att debatten gällande vad lärande är tar överhanden. Det resultat 
som avses lyftas fram riskerar att falla i skugga bakom debatten. Det är dock viktigt att det alltid 
redogörs för vilken teori om lärande samt vilken aspekt av lärande det är som beaktas i 
sammanhanget. Denna dialog i kontexten lärande, undervisning och bedömning ges alltså, i 
förekommande fall, ofta oproportionerligt stort utrymme (Säljö 2009). 

Då blicken riktas mot kvalitetssäkring i ESG är dialogen kring teorier om lärande till synes 
obefintlig i erbjuden mening. Valet att inte lyfta diskussionen i dokumentet görs med syfte att 
uppmuntra till utveckling av institutioners lokala strategier samt att möjliggöra arbete med 
studentcentrerat lärande, studentcentrerad undervisning och studentcentrerad bedömning. 
Intentionen inom EHEA är att alla lärosäten som en del i den interna och externa 
kvalitetssäkringsprocessen redovisar hur studenter ges möjlighet att uppnå utbildningsmål 
genom förhållandet mellan avsedda läranderesultat, undervisning och bedömning. I den interna 
kvalitetssäkringsprocessen skall det även redovisas på vilket sätt studenter ges möjlighet att lära 
i undervisnings- och bedömningsmoment. Här förväntas utbildningen vara utformad på så vis 
att studenten ges möjlighet att tillägna sig kunskap i en kontext som utformats med syfte att 
läranderesultatet blir applicerbar i den utsträckning som anges i utbildningsmålen och möjliggör 
ett livslångt lärande (ENQA 2015). 

Lärosäten inom EHEA skall utforma sina utbildningar så att de uppfyller lärosätets egna mål, 
ger explicit uttryck för avsedda läranderesultat och ger studenterna möjlighet att uppfylla 
utbildningsmålen. I ESG beskrivs att de framsteg som gjort i Bolognaprocessen och ett ökat 
fokus på läranderesultat (learning outcomes) har bidragit till ett paradigmskifte mot ett mer 
studentcentrerat lärande och en mer studentcentrerad undervisning inom högre utbildning i 
Europa (ENQA 2015). Trots att detta paradigmskifte framhålls som positivt i ESG finns det 
inom fältet kritik riktad mot att fokusera på läranderesultat i sådan utsträckning. Det finns tre 
övergripande ställningar i kritiken mot att utbildningar skall utformas med fokus på 
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läranderesultat. Det finns kritik mot att det tas för givet att lärande kan uttryckas enbart genom 
måluppfyllelse, att ett fokus på läranderesultat begränsar lärande och fråntar det kritiska 
tänkandet samt bidrar till kommodifiering av lärande (Baldwin 2013). 

En faktor som är relevant för kvalitetsaspekterna lärande, undervisning och bedömning är 
arbetet med att utforma en utbildning och då specifikt kursplanering, en process där beslut tas 
om kursens innehåll, vilka faktorer som anses påverka lärprocessen, på vilket sätt studenter 
förväntas förvärva kunskap, form för att bedöma studenters läranderesultat samt metoder för att 
förbättra kursen utifrån studenternas uppnådda läranderesultat. Vid kursplanering är det även 
viktigt att lärare utforskar andras diskurser då det finns kvalitativa variationen i lärares 
inställning till undervisning och lärande (Albashiry, Voogt & Pieters 2015). Yorke (2003) 
hävdar att rörelsen mot att kursplanering blivit mer modulariserad har bidragit till en minskning 
av användandet av formativ bedömning. 

Studenter kan tillägna sig material ytligt eller på djupet under lärprocessen. Vid ytinlärning 
ligger studentens intresse i att reproducera det lärande eller den kunskap som efterfrågas, till 
exempel för att uppfylla ett avsett läranderesultat, snarare än att bemästra det som är signifikant 
avseende lärobjektet. Forskning tyder på att studenter som under lärprocessen antar ett 
djupinlärningsperspektiv uppvisar ett läranderesultat av högre kvalitet (kunskaperna är bland 
annat applicerbara även utanför utbildningskontexten) efter avslutat moment i större 
utsträckning än de studenter som antar ett ytinlärningsperspektiv (Biggs 1979). På vilket sätt 
studenter förhåller sig till lärprocessen kan påverkas av lärarens förhållningssätt till 
undervisning. Lärare som har inställningen att lärprocessen bör utveckla studenters uppfattning 
av lärobjektet och problematisera studenters förståelse ger studenterna möjlighet att vara aktiva 
i lärprocessen och påverkar studenter till att anta ett djupinlärningsperspektiv. Lärare som 
istället fokuserar på ett kommodifierat lärande tenderar att påverka studenter till att anta ett 
ytinlärningsperspektiv (Trigwell & Prosser 2014; Lizzio, Wilson & Simons 2002). Dessa 
studier tyder på att det är lärarens förhållningssätt till studenternas lärande samt undervisnings- 
och bedömningsmomentens utformning som påverkar dels på vilket sätt måluppfyllelse kan 
påvisas, om lärande och kritiskt tänkande begränsas samt om lärande kommodifieras eller ej. 
Ytterligare belägg för att lärarens förhållningssätt är ytterst relevant ges av Ashwin (2015). Där 
lärande sker finns det enligt Ashwin (2015) alltid ett lärobjekt. Lärobjektet är det som studenter 
förväntas lära i en given lärsituation. Det som är objekt för lärandet påverkar alltid hur studenter 
upplever lärandet. De lärare som sätter lärobjektet i ett större sammanhang och som 
problematiserar kunskap tenderar att inta ett mer studentfokuserat perspektiv. Här finns en 
länkning mellan studenters lärande och avsedda läranderesultat (ibid.). Då lärare frångår att 
problematisera kunskap och ser kunskap som direkt överförbar finns istället en anslutning 
mellan lärarfokuserade strategier och lärarens uppfattning av lärobjektet (Trigwell & Prosser 
2014).  

Bedömning och de former för bedömning som används är central för studenters erfarenhet av 
utbildningen, bedömning som genomförs för att redovisa studenters prestationer likväl som 
bedömning som har till syfte att stödja studenters lärande. Bedömning bör aldrig förstås isolerat 
från lärande utan de påverkar varandra och förhållandet dem sinsemellan är ofta problematiskt. 
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Då formerna för bedömning ramar in studenters lärande anses bedömning gynna lärprocessen 
(Hernandez 2012). 

5.2.1 Kontinuerlig bedömning 
Kontinuerlig bedömning, som arbetssätt, täcker ofta både behovet av att redovisa studenters 
prestationer och att stödja studenters lärande och anses därför omfatta både summativa och 
formativa element. Bedömning inom högre utbildning utformas ofta för att uppfylla både 
formativa och summativa element, dessa former för bedömning betraktas dock i stor 
utsträckning som övervägande formativa då de delger studenter återkoppling för att stödja 
fortsatt lärande (Hernandez 2012). Bedömning som designats för att verka både summativt och 
formativt anses i många fall vara ofruktbar då studenter tenderar att fokusera på att bli godkända 
på uppgiften snarare än att fokusera på det egna lärandet (Sadler 1989). Detta uppmärksammas 
även i studier gjorda av Trigwell och Prosser (2014) samt Lizzio, Wilson och Simons (2002). 
Hernandez (2012) redovisar i en studie att kontinuerlig bedömning endast har potential att 
stödja studenters lärande eftersom formen för bedömning har de dubbla funktionerna av 
formativ och summativ. Studiens resultat påvisar alltså inte att arbetssättet bidrar till att stödja 
studenters lärande och slutsatsen dras att stödjandet förhindras på grund av inslagen av 
summativ bedömning. I studien uttrycks att bedömningsformer som ges en dubbel funktion 
hämmar återkopplingens positiva inverkan på att stödja studenters lärande. Hernandez (2012) 
beskriver olika aspekter som kan tas i beaktande vid utformning av bedömningsmoment som 
potentiellt kan bidra till att ge den kontinuerliga bedömningen större inverkan i att stödja 
studenters lärande. Dessa aspekter framhålls i tre punkter som sammanfattas: 1) utformning av 
bedömningsmoment och undervisningsmoment skall spegla varandra, 2) återkoppling till 
studenten skall ges under processen och inte efter momentet är avslutat, 3) studenten skall vara 
aktiv i skapandet av den egna lärprocessen. 

5.2.2 Konstruktiv länkning (Constructive Alignment) 
Konstruktiv länkning, en modell för och ett förhållningssätt till utformning av utbildning och 
dess innehåll. Modellen har utvecklats inom ramen för hur högre utbildning bör utformas inom 
Bolognaprocessen. I korthet innebär modellen att utforma utbildning på ett sätt som innebär att 
lär-, undervisnings- och bedömningstillfällen på ett systematiskt sätt länkas samman med 
avsedda läranderesultat. Detta kan uppnås genom att studenter tar en aktiv roll i de läraktiviteter 
som leder till det avsedda läranderesultatet (Biggs, Tang & Society for Research into Higher 
Education 2011). 
 
Trigwell och Prosser (2014) undersöker i sin studie huruvida effekten av konstruktiv länkning 
kan tillskrivas designidén eller om den observerade effekten är ett resultat av att arbete med 
konstruktiv länkning ökar den kvalitativa variationen i undervisningen. Deras resultat visar att 
det förekommer kvalitativa variationer både vad beträffar den konstruktiva länkningen i sig och 
i vad beträffar de element som länkas samman (ibid.). Kvalitativa variationer i de element som 
är relevanta samt vad dessa variationer kan få för konsekvenser redogörs för i avsnitt 5.2 
Lärande, undervisning och bedömning. Trigwell och Prosser (2014) redovisar att de kvalitativa 
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variationer som förekommer i sammanlänkningen mellan de olika elementen är ett resultat av 
lärares förhållningssätt till undervisningens innehåll samt till hur undervisning bör utformas för 
att ge studenter störst möjlighet att tillägna sig lärobjektet. Slutsatsen dras att i de fall 
länkningen och de sammanlänkade elementen är av hög kvalitet bör också det lärande som sker 
vara av hög kvalitet (ibid.). 

5.3 Diskurs och policy 
En diskurs och dess definition, specifikt i form av policy, kan användas av grupper för att 
upprätthålla en inflytelserik position i den sociala praktiken men även för att utmana strukturer 
som upprätthåller maktförhållanden. Bacchi (2000) har studerat hur diskurser som formas 
genom policy potentiellt kan påverka den sociala ordningen. Slutsatsen dras att för att 
åstadkomma förändring av diskurser är det inte tillräckligt att betrakta de som formulerar 
policys som skapare av diskurser. Diskurser skapas och återskapas genom mer komplexa 
processer där policys är en aspekt i ett större sammanhang (Bacchi 2000). 

6 Resultat och analys 
Resultatet redovisas (i avsnitt 6.2 till och med avsnitt 6.5) i form av sammanfattande texter där 
det återges hur de olika företeelserna förstås vid läsning och analys av dokumenten. Resultatet 
redovisas där utöver även i tabellform med ett urval citat som demonstrerar de formuleringar 
som bidragit till meningsskapande och/eller påvisar diskrepans (samtliga använda citat 
återfinns i Bilaga 1). De sammanfattande avsnitten och de jämförande avsnitten bör betraktas 
inom den angivna teoretiska ramen och som uttryck för en socialsemiotiskt skapad mening. 

6.1 Diskursen 
Med avsikt att tydliggöra den problematik som behandlas i studien och för att motivera 
relevansen i att angripa problematiken används Norman Faircloughs fem stadier för kritisk 
diskursanalys som analysverktyg. I avsnitt 4.2 Att få grepp om problematiken redogörs för den 
metodologiska aspekten av analysverktyget. 

- Det första stadiet, den semiotiska aspekt av problematiken som identifierats i 
den sociala praktiken: Problematiken tar sig i uttryck i den sociala praktiken 
genom att det förekommer formuleringar i den svenska översättningen av ESG 
är motsägelsefulla, inkonsekventa och inte är överensstämmande med gängse 
praktik och därmed den sociala ordningen. Den problematiska semiotiska 
aspekten är den diskrepans som förekommer i terminologin, en terminologi 
som bidrar till skapandet av gemensam kunskap och förståelse i den sociala 
praktiken. 

- Det andra stadiet, hinder som uppstått under arbetet med att angripa problemet: 
Ett hinder som identifierats under arbetsprocessen består i behovet av att skapa 
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en tillräcklig kontext, en bakgrund, som inlemmar problematiken som studien 
uppmärksammar i ett större sammanhang. 

- Det tredje stadiet, gällande huruvida den sociala ordningen behöver 
problematiken. Det vill säga huruvida den sociala praktiken och dess strukturer 
gynnas av den inkonsekventa terminologin: Det föreligger ett behov av att 
angripa den semiotiska problematik som identifierats i denna studie då 
semiotiken potentiellt kan påverka den sociala ordningen och terminologin i 
den sociala praktiken. Detta tar sig i uttryck i den sociala praktiken på så vis att 
det blir otydligt på vilket sätt, med vilket syfte och med vilket förhållningssätt 
kvalitetssäkringsarbete skall bedrivas. 

- Det fjärde stadiet, vägar förbi de hinder som identifierats i stadie två: En 
uppfattning av och en förståelse för nätverk av sociala praktiker i ett större 
sammanhang kan bidra till att skapa kontext i tillräcklig utsträckning. Vilket i 
denna studie uppnås genom läsning av artiklar, dokument och litteratur utöver 
det empiriska materialet. 

- Det femte stadiet omfattar en kritisk reflektion över analysarbetet. En sådan 
reflektion återfinns i denna uppsats i avsnitt 4.4 Metodval och metoddiskussion. 

6.2 ESG: Syften och användningsområden 

ESG: Syften och användningsområden i originaltexten 

ESG är en uppsättning standarder och riktlinjer för intern och extern kvalitetssäkring och texten 
används som ett referensdokument vid utformning av interna och externa 
kvalitetssäkringssystem, dessa standarder och riktlinjer spelar en viktig roll vid utformning av 
nationella och institutionella kvalitetssäkringssystem. Det övergripande syftet med ESG är att 
de standarder och riktlinjer som skrivs fram skall bidra till den gemensamma förståelsen av 
kvalitetssäkring för lärande och undervisning som efterfrågas inom EHEA. Vidare finns syftet 
att kvalitetssäkring enligt standarder och riktlinjer skall bidra till att tillhandahålla information 
om utbildningar och kvalitetssäkring inom EHEA. 

ESG är inte standarder för kvalitet, de föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna 
bör implementeras. Standarder och riktlinjer tillhandahåller dock vägledning som täcker de 
aspekter som är fundamentala för ett framgångsrikt utbildningsutbud av kvalitet. De utgör en 
gemensam ram för kvalitetssäkringssystem för lärande och undervisning inom högre utbildning 
och möjliggör försäkran om och förbättring av den högre utbildningens kvalitet. 

ESG: Syften och användningsområden i översättningen 

ESG är en uppsättning standarder och riktlinjer för intern och extern kvalitetssäkring och texten 
används som ett referensdokument vid utformning av interna och externa 
kvalitetssäkringssystem, dessa standarder och riktlinjer spelar en viktig roll vid utformning av 
nationella och institutionella kvalitetssäkringssystem. Det övergripande syftet med ESG är att 
de standarder och riktlinjer som skrivs fram skall bidra till en gemensam förståelse av 
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kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning som efterfrågas inom EHEA. Vidare finns 
syftet att tillhandahålla information om utbildningar och kvalitetssäkring inom EHEA. 

ESG utgör inte standard för kvalitet, de föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna 
bör tillämpas, men ger vägledning som täcker de aspekter som är grundläggande för att 
säkerställa kvalitet i utbildningsutbudet. De utgör en gemensam ram för 
kvalitetssäkringssystem för lärande och undervisning inom högre utbildning och möjliggör 
kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning. 

ESG: Syften och användningsområden: diskrepans 

Både i originaltexten och översättningen anges att det övergripande syftet är att bidra till 
gemensam förståelse. I originalet uttrycks dock en specifik gemensam förståelse medan det i 
översättningen snarare framstår som att förståelsen skall vara gemensam oavsett hur den 
förståelsen ter sig. I båda texterna ges uttryck för att de standarder och riktlinjer som skrivs 
fram täcker viktiga aspekter. I originaltexten talas det dock om aspekter som är av vikt för att 
lärosätets utbud skall vara framgångsrikt och av kvalitet. I översättningen däremot uttrycks att 
aspekterna är av vikt för att säkerställa kvalitet i utbudet. 

Det råder samstämmighet gällande att ett kvalitetssäkringsarbete av detta slag har till syfte att 
tillhandahålla information om lärosätets utbildningar samt att det är en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkringsarbete som berör lärande och undervisning inom högre utbildning det rör sig 
om. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(28) successful quality provision framgångsrikt utbud av kvalitet (28) säkerställa kvalitet i utbud 

(29) assurance of quality of higher 
education 

försäkra högre utbildnings kvalitet (29) kvalitetssäkring av högre 
utbildning 

(28) [...] vital for successful quality provision and learning environments in higher education. (ENQA 2015, 
s. 6) 

(28) [...] grundläggande för att säkerställa kvalitet i utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(29) They [ESG] enable the assurance and improvement of quality of higher education in the European 
higher education area; (ENQA 2015, s. 7) 

(29) att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning inom det europeiska området för 
högre utbildning (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

Tabell 1 (ESG: Syften och användningsområden: diskrepans) 
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6.3 Kvalitet 

Kvalitet i originaltexten 

I texten framgår att kvalitet inte är lätt att definiera och att kvalitet huvudsakligen är ett resultat 
av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö. Individer har olika syn på 
kvalitet, inom kontexten är detta relevant då intressenter som prioriterar skilda syften kan ha 
olika syn på kvalitet i högre utbildning och ett allenarådande förhållningssätt till kvalitet är 
därför olämpligt. ESG utgör inte standard för kvalitet men dokumentet tillhandahåller 
vägledning som täcker de aspekter som är fundamentala för ett framgångsrikt utbildningsutbud 
av kvalitet. Lärosätet ansvarar för utbildningsutbudets kvalitet. Lärarens roll är grundläggande 
i att skapa en erfarenhet för studenterna som är av hög kvalitet samt för att möjliggöra 
studenternas förvärv av kunskap, kompetens och färdighet. Kvalitet kan försäkras samt 
förbättras och genom kvalitetssäkringsprocesser tillåts lärosäten att uppvisa kvalitet. 

Kvalitet kan sammanfattningsvis försäkras, förbättras, uppvisas, vara hög och det finns aspekter 
som är fundamentala för ett framgångsrikt utbildningsutbud av kvalitet. Kvalitet i lärosätets 
aktiviteter förstås som inneboende egenskaper som försäkras och görs tillgängliga för 
allmänheten genom lärosätets redovisningsansvar. 

Kvalitet i översättningen 

I texten framgår att kvalitet inte är lätt att definiera och att kvalitet huvudsakligen är ett resultat 
av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö. Intressenter som 
prioriterar skilda syften kan ha olika syn på vad som utgör kvalitet i högre utbildning. Ett 
allenarådande förhållningssätt till kvalitet är olämpligt. ESG utgör inte standard för kvalitet 
men dokumentet ger vägledning som täcker de aspekter som är grundläggande för att säkerställa 
kvalitet i utbildningsutbudet. Lärosätet ansvarar för utbildningsutbudets kvalitet. Kvalitet kan 
säkerställas samt förbättras och genom kvalitetssäkringsprocesser möjliggörs det för lärosäten 
att uppvisa kvalitet. Kvalitet kan utgöras av någonting (ospecificerat) och anställdas kompetens 
likställs med anställdas kvalitet.  

Kvalitet kan sammanfattningsvis försäkras, säkerställas, förbättras och uppvisas. Kvalitet kan 
också utgöras av någonting (ospecificerat). Kvalitet i lärosätets aktiviteter framstår som 
fristående värden som försäkras och säkerställs genom att lärosätets resultat kontrolleras och 
görs tillgängligt för allmänheten. 

Kvalitet: diskrepans 

Det är endast i originaltexten som lärarens roll beskrivs som viktig för utbudets kvalitet. 
Texterna skiljer sig även åt på så vis att det i översättningen uttrycks att kvalitet kan utgöras av 
någonting och att kvalitet kan säkerställas genom kontroll av lärosätets resultat. Här förstås i 
originaltexten å andra sidan att kvalitet försäkras genom att lärosätet delar den gemensamma 
förståelse gällande vad som är kvalitet som skall finnas inom EHEA. Då denna gemensamma 
förståelse finns är de som tar del av lärosätets resultat försäkrade om den kvalitet som finns i 
utbudet. Vid läsning av originaltexten förstås kvalitet i lärosätets aktiviteter som inneboende 
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egenskaper som försäkras och görs tillgänglig för allmänheten genom lärosätets 
redovisningsansvar. I översättningen däremot framstår kvalitet som fristående värden som 
försäkras och säkerställs genom att lärosätets resultat kontrolleras och görs tillgängligt för 
allmänheten. 

I de båda texterna uttrycks att kvalitet inte är lätt att definiera samt att ESG inte utgör standard 
för kvalitet. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(15) accountability redovisningsansvar (15) kontroll 

(28) successful quality provision framgångsrikt utbud av kvalitet (28) säkerställa kvalitet i utbud 

(15) [...] provide information to assure the higher education institution and the public of the quality of the 
higher education institution’s activities (accountability) [...] (ENQA 2015, s. 7) 

(15) [...] ger information så att lärosätet och allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets 
aktiviteter (kontroll) [...] (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(28) [...] vital for successful quality provision and learning environments in higher education. (ENQA 2015, 
s. 7) 

(28) [...] grundläggande för att säkerställa kvalitet i utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

Tabell 2 (Kvalitet: diskrepans) 

6.4 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring i originaltexten 

Alla aktiviteter som ingår i lärosätets kontinuerliga förbättringscykel inryms i begreppet 
kvalitetssäkring. De standarder som återfinns i ESG ställer en överenskommen och accepterad 
praxis för den kvalitetssäkring som relaterar till lärande och undervisning inom högre 
utbildning. Kvalitetssäkringsarbetet har en viktig roll i att stödja lärosäten i de förändringar som 
krävs för verksamhetens anpassning till ett föränderligt samhälle och samtidigt försäkra att 
examina och studentens erfarenhet av utbildningen fortsatt förblir lärosätets främsta uppdrag. 

Lärosätet har det primära ansvaret för utbildningsutbudets kvalitet samt att ge försäkran om 
denna kvalitet. Kvalitetssäkring inom högre utbildning såväl intern som extern baseras på 
lärosätets ansvar för kvaliteten i utbildningsutbudet. Ett antagande av 
kvalitetssäkringsprocesser ger lärosäten möjlighet att demonstrera kvalitet och därigenom 
bygga ett ömsesidigt förtroende för utbildningsutbudet då arbetet inkluderar att tillgängliggöra 
information som ger försäkran om lärosätets aktiviteters kvalitet. 

Intern kvalitetssäkring inryms i det arbete som lärosätet genomför för att följa förändringar i 
samhället samt för att uppfylla sitt redovisningsansvar. Det som redovisas i detta arbete är delar 
av lärosätets kvalitet. Ett genom policys och processer väl sammanhållet internt 
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kvalitetssäkringssystem utgör en cykel av kontinuerlig förbättring och kan bidra till lärosätets 
arbete med att leva upp till sitt redovisningsansvar. 

Lärosäten bör regelbundet genomgå extern kvalitetssäkring i linje med ESG och i en sådan 
process ingår extern bedömning. Lärosätets redovisning av det interna kvalitetssäkringsarbetet 
bedöms inom den externa kvalitetssäkringen. Denna bedömning görs dels för att samla in, 
analysera och publicera data gällande lärosätets prestation och dels för att stödja lärosätet i sina 
handlingar att upprätthålla effektivt arbete och förbättra arbetet inom de områden där behov 
föreligger. Den externa kvalitetssäkringen kan bekräfta effektiviteten i lärosätets interna 
kvalitetssäkring och tillhandahåller information som försäkrar lärosätet och allmänheten om 
kvaliteten i lärosätets aktiviteter. Vidare bör modeller för extern kvalitetssäkring avgränsas och 
utformas specifikt för att försäkra ändamålsenligheten i att uppfylla uppsatta syften och mål, 
det vill säga de externa granskarnas syften och mål för det egna arbetet. För att försäkra 
effektiviteten och objektiviteten i arbetet är det fundamentalt att ett externt 
kvalitetssäkringssystem har tydliga syften som intressenter ställer sig bakom. 

Det underlag som lärosätet redovisar i en extern kvalitetssäkringsprocess bedöms och det som 
framkommer i bedömningen sammanställs i en rapport skriven av den externa expertgruppen. 
En sådan rapport tillhandahåller tydlig vägledning för lärosätets handlingar. Utfallet av extern 
kvalitetssäkring baseras på kriterier som definierats och publicerats på förhand, tolkas 
konsekvent och är baserade på bevis. Det vill säga att kriterierna skall kunna uppvisas genom 
bevis. 

Kärnan i extern kvalitetssäkring är denna kollegiala expertis som externa expertgrupper bidrar 
med till arbetet genom att ge input från olika perspektiv. Kärnan i alla 
kvalitetssäkringsaktiviteter är de två likställda syftena redovisningsansvar och utveckling. 

Kvalitetssäkring i översättningen 

Alla aktiviteter som ingår i lärosätets kontinuerliga förbättringscykel inryms i begreppet 
kvalitetssäkring. De standarder som återfinns i ESG ställer en överenskommen och accepterad 
praxis för den kvalitetssäkring som relaterar till lärande och undervisning inom högre 
utbildning. Kvalitetssäkringsarbetet har en viktig roll i att stödja lärosäten i de förändringar som 
krävs för verksamhetens anpassning till ett föränderligt samhälle och samtidigt säkerställa att 
examina och studentens erfarenhet av utbildningen fortsatt förblir lärosätets främsta uppdrag. 

Lärosätet har det primära ansvaret för kvaliteten och kvalitetssäkringen av utbildningsutbudet. 
Kvalitetssäkring inom högre utbildning såväl intern som extern baseras på lärosätets ansvar för 
kvaliteten i utbildningsutbudet. “Att på allvar arbeta med kvalitetssäkringsprocesser” 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) möjliggör för lärosäten att uppvisa kvalitet och på så 
vis bidra till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende för utbildningsutbudet då arbetet innebär 
att tillgängliggöra information som försäkrar om kvaliteten i lärosätets aktiviteter. 

Ett genom policys och processer väl sammanhållet kvalitetssäkringssystem utgör en cykel av 
kontinuerlig förbättring och kan bidra till lärosätets arbete med att leva upp till de kriterier som 
kontrolleras vid granskning. 
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Lärosäten genomgår regelbundet extern kvalitetssäkring i linje med ESG och i en sådan process 
ingår extern granskning. Den externa kvalitetssäkringen kan kontrollera hur effektiv lärosätets 
interna kvalitetssäkring är och tillhandahåller information som försäkrar lärosätet och 
allmänheten om kvaliteten i lärosätets verksamhet. Vidare bör modeller för extern 
kvalitetssäkring avgränsas och utformas för att säkerställa att uppsatta syften och mål nås, det 
framgår dock inte vilka syften och mål som Universitetskanslersämbetet åsyftar. För att 
försäkra effektiviteten och objektiviteten i arbetet är det av största vikt att extern 
kvalitetssäkring har tydliga syften som intressenter ställer sig bakom. 

Det underlag som lärosätet redovisar i en extern kvalitetssäkringsprocess granskas och det som 
framkommer i granskningen sammanställs i en rapport skriven av en grupp externa experter. 
Experter bidrar till arbetet genom synpunkter från olika perspektiv. En sådan rapport 
tillhandahåller tydlig vägledning för lärosätets åtgärder. Bedömningen baseras på kriterier som 
definierats och publicerats på förhand, tolkas konsekvent och är väl underbyggda. På vilket sätt 
kriterierna skall vara underbyggda framgår inte av Universitetskanslersämbetets översättning.  

Kärnan i extern kvalitetssäkring är den expertis som kollegial bedömning tillhandahåller. 
Kärnan för kvalitetssäkringsaktiviteter är de två likställda syftena kontroll och utveckling. 

Kvalitetssäkring: diskrepans 

Som framgår i originaltexten är det inte kollegial bedömning som är kärnan i den externa 
kvalitetssäkringen, kärnan är den kollegiala expertis och input som kan bidra till lärosätets 
arbete. Den rapport som den externa expertgruppen sammanställer skall inte enbart beröra 
nödvändiga åtgärder utan också ge lärosätet vägledning i arbetet med att fortsatt utveckla de 
aspekter av verksamheten som bedöms vara effektiva. Internt kvalitetssäkringsarbete 
genomförs med syfte att ge lärosäten möjlighet att redovisa sina resultat, det framgår i 
originaltexten. Kvalitetssäkringsarbetet genomförs alltså inte som det skrivs fram i 
översättningen med syfte att resultatet skall kontrolleras eller för att arbetet skall leva upp till 
de kriterier som ställs. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(4) peer-experts contribute kollegiala experter bidrar (4) kollegiala experter bedömer 

(5) institutional action lärosätets handlingar (5) lärosätets åtgärder 

(8) verify bekräfta (8) kontrollera 

(10) quality assurance in kvalitetssäkring inom (10) kvalitetssäkring av 

(11) the quality of their provision 
and its assurance 

försäkran om utbudets kvalitet (11) kvaliteten och 
kvalitetssäkringen av utbudet 

(11) the quality of their provision 
and its assurance 

utbudets kvalitet (11) kvaliteten och 
kvalitetssäkringen av utbudet 

(12) engagement with antagande av (12) att på allvar arbeta med 

(9) accountability redovisningsansvar (9) ansvarsskyldighet 
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(13) accountability redovisningsansvar (13) kontroll 

(15) accountability redovisningsansvar (15) kontroll 

(27) external assessment extern bedömning (inom den 
externa 
kvalitetssäkringsprocessen) 

(27) extern granskning 

(4) [...] expertise provided by peer experts, who contribute to the work of the agency through input from 
various perspectives [...] (ENQA 2015, s. 19) 

(4) [...] expertis som tillhandahålls genom kollegial bedömning. Experterna bidrar [...] 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(5) The report provides clear guidance for institutional action. (ENQA 2015, s. 19) 

(5) [En rapport] som tillhandahåller tydlig vägledning för lärosätets åtgärder. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 19) 

(8) External quality assurance in its various forms can verify the effectiveness of institutions’ internal quality 
assurance [...] (ENQA 2015, s. 15) 

(8) Extern kvalitetssäkring av olika slag kan kontrollera hur effektiv lärosätenas interna kvalitetssäkring är 
[...] (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(9) [...] a coherent institutional quality assurance system that forms a cycle for continuous improvement and 
contributes to the accountability of the institution. (ENQA 2015, s. 15) 

(9) [...] ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, som bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten 
och till lärosätets förmåga att leva upp till sin ansvarsskyldighet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(10) The standards set out agreed and accepted practice for quality assurance in higher education [...] 
(ENQA 2015, s. 9) 

(10) Standarderna fastställer överenskommen och accepterad praxis för kvalitetssäkring av högre utbildning 
[...] (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 10) 

(11) Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their provision and its 
assurance; (ENQA 2015, s. 8) 

(11) Lärosätena har det primära ansvaret för kvaliteten och kvalitetssäkringen av sitt utbildningsutbud 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

(12) Engagement with quality assurance processes, particularly the external ones, allows European higher 
education systems to demonstrate quality […] (ENQA 2015, s. 6) 

(12) Att på allvar arbeta med kvalitetssäkringsprocesser, i synnerhet de externa, gör det möjligt för 
europeiska högskolesystem att uppvisa kvalitet [...] (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) [...] (ENQA 2015, s. 7) 
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(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). [...] 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(27) External quality assurance processes should be reliable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. They include [...] an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(27) Externa kvalitetssäkringsprocesser är tillförlitliga, användbara och definierade på förhand. De tillämpas 
på ett konsekvent sätt och är publicerade, samt omfattar [...] en extern granskning som normalt omfattar ett 
platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

Tabell 3 (Kvalitetssäkring: diskrepans) 

6.5 Fundamentala kvalitetsaspekter 
De fundamentala aspekter som redovisas nedan är ett resultat av den process som i den 
kvalitativa innehållsanalysen där begrepp och kategorier successivt utvecklats. Dessa begrepp 
och kategorier samlas i denna uppsats under termen fundamentala kvalitetsaspekter. Valet av 
denna terminologi avser att återspegla det som i originaltexten erbjuds istället för en explicit 
definition av kvalitet. De fem aspekter som identifierats är (I) Granskning och kontroll, (II) 
Redovisningsansvar, uppföljning och översyn, (III) Läranderesultat, (IV) Lärande och 
undervisning samt (V) Bedömning. I Tabell 4 (Kvalitetsaspekter) finns ett urval av de citat som 
ligger till grund för att aspekterna tolkas som fundamentala. 

Kvalitetsaspekter 

(28) The ESG are not standards for quality, nor do they prescribe how the quality assurance processes are 
implemented, but they provide guidance, covering the areas which are vital for successful quality provision 
and learning environments in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(28) ESG är inte kvalitetsstandarder och föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna bör 
tillämpas, men de ger vägledning och täcker områden som är grundläggande för att säkerställa kvalitet i 
utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(12) Engagement with quality assurance processes, particularly the external ones, allows European higher 
education systems to demonstrate quality and increase transparency, thus helping to build mutual trust and 
better recognition of their qualifications, programmes4 and other provision. 6 (ENQA 2015, s. 6) 

(12) Att på allvar arbeta med kvalitetssäkringsprocesser, i synnerhet de externa, gör det möjligt för 
europeiska högskolesystem att uppvisa kvalitet och öka transparensen, för att på så sätt bidra till att bygga 
upp ett ömsesidigt förtroende och underlätta erkännande av examina och utbildningar. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) as well as provide advice and recommendations on how it might improve what it is doing 
(enhancement). (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). Det ger råd och 
rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin verksamhet (utveckling). (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 8) 

(22) The teacher’s role is essential in creating a high quality student experience and enabling the acquisition 
of knowledge, competences and skills. (ENQA 2015, s. 13) 
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(22) Lärarens roll är grundläggande för att möjliggöra goda erfarenheter av högskolestudier och 
tillägnandet av kunskap, kompetens och färdigheter. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(16) Student-centred learning and teaching plays an important role in stimulating students’ motivation, self-
reflection and engagement in the learning process. (ENQA 2015, s. 12) 

(16) Studentcentrerat lärande och undervisning spelar en viktig roll när det gäller att stimulera studenternas 
motivation, självreflektion och engagemang i lärandeprocesserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(23) For a good higher education experience, institutions provide a range of resources to assist student 
learning. (ENQA 2015, s. 14) 

(23) För att kunna erbjuda goda erfarenheter av högskolestudier, tillhandahåller lärosätena en rad resurser 
för att bistå studenternas lärande. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 15) 

(45) Quality, whilst not easy to define, is mainly a result of the interaction between teachers, students and the 
institutional learning environment. (ENQA 2015, s. 7) 

(45) Även om kvalitet kan vara svårt att definiera är den huvudsakligen resultatet av interaktionen mellan 
lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(85) Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take 
an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach. 
(ENQA 2015, s. 12) 

(85) Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 12) 

(99) it requires a more student-centred approach to learning and teaching, embracing flexible learning paths 
and recognising competences gained outside formal curricula. (ENQA 2015, s. 6) 

(99) Det fordrar att lärande och undervisning blir mer studentcentrerade, en öppenhet mot flexibla 
utbildningsvägar och erkännande av kompetenser som uppnåtts vid sidan av formella läroplaner. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(18) The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have 
been achieved. (ENQA 2015, s. 12) 

(18) Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

Tabell 4 (Kvalitetsaspekter) 

6.5.1 Granskning och kontroll 

Granskning och kontroll i originaltexten 

Företeelserna som de förstås inom kontexten förekommer inte i originaltexten. 

Granskning och kontroll i översättningen 

Lärosätet skall ägna sig åt kontinuerlig revidering, uppföljning och regelbunden granskning av 
utbildningarna. Granskningarna skall vara fortlöpande och leda till kontinuerlig förbättring av 
utbildningarna. Kärnan i alla kvalitetssäkringsaktiviteter är kontroll och utveckling. Kvaliteten 
i lärosätets aktiviteter försäkras och görs tillgänglig för allmänheten genom kontroll. Extern 
kvalitetssäkring kan kontrollera hur effektiv lärosätets kvalitetssäkring är. Lärosätet skall 
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fortlöpande granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål. 
Lärosätet skall kontrollera och agera utifrån studenternas progression. Regelbunden granskning 
och revidering av utbildningar har till syfte att försäkra utbudets ändamålsenlighet och bildandet 
av en effektiv lärandemiljö för studenterna. Utbildningarna granskas och revideras regelbundet 
i dialog med studenter. Extern granskning ingår i den externa kvalitetssäkringsprocessen, extern 
granskning likställs med den externa kvalitetssäkringen av lärosätet. Extern kvalitetssäkring 
kan kontrollera hur effektiv lärosätets interna kvalitetssäkring är. Lärosätet delger allmänheten 
information, som skall kontrolleras, för att försäkra om kvaliteten. 

Granskning och kontroll: diskrepans 

Företeelserna granskning och kontroll förekommer inte i originaltexten i den bemärkelse de 
tillskrivs i översättningen. I översättningen förstås kvalitetssäkring som ett arbete som i första 
hand genomförs för att externa intressenter skall kunna granska och kontrollera lärosätets 
resultat. Kvalitetssäkringsarbete genomförs även för att kontrollera att utbildningen säkerställer 
att studenterna når utbildningsmålen. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(13) accountability redovisningsansvar (13) kontroll 

(15) accountability redovisningsansvar (15) kontroll 

(25) review uppföljning (25) granskning 

(26) review uppföljning (26) granskning 

(27) external assessment extern bedömning (inom den 
externa 
kvalitetssäkringsprocessen) 

(27) extern granskning 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) [...] (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). [...] 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(26) These reviews should lead to continuous improvement of the programme. (ENQA 2015, s. 15) 
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(26) Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. (Universitetskanslersämbetet 2015, 
s. 16) 

(27) External quality assurance processes should be reliable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. They include [...] an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(27) Externa kvalitetssäkringsprocesser är tillförlitliga, användbara och definierade på förhand. De tillämpas 
på ett konsekvent sätt och är publicerade, samt omfattar [...] en extern granskning som normalt omfattar ett 
platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

Tabell 5 (Granskning och kontroll: diskrepans) 

6.5.2 Redovisningsansvar, uppföljning och översyn 

Redovisningsansvar, uppföljning och översyn i originaltexten 

Lärosätet skall ägna sig åt fortlöpande översyn och regelbunden uppföljning av utbildningarna, 
ett arbete som studenterna skall involveras i. Lärosätet skall övervaka och fortlöpande följa upp 
utbildningarnas utformning för att försäkra att de uppfyller de mål som fastställts för dem. 
Uppföljningsarbetet med regelbunden övervakning, uppföljning och revidering skall leda till 
kontinuerlig förbättring av utbildningarna men har även till syfte att försäkra utbudets 
ändamålsenlighet och bidra till bildandet av en effektiv lärandemiljö för studenterna. Kärnan i 
alla kvalitetssäkringsaktiviteter är redovisningsansvar och utveckling. Ett sammanhållet 
kvalitetssäkringssystem och kontinuerlig förbättring bidrar till lärosätets arbete med att leva 
upp till sitt redovisningsansvar. Detta arbete ger lärosätet möjlighet att delge allmänheten 
information för att försäkra om kvaliteten och uppfyller delar av lärosätets redovisningsansvar. 
Lärosätet skall övervaka och agera utifrån studenternas progression. 

Redovisningsansvar, uppföljning och översyn i översättningen 

Lärosätet skall ägna sig åt fortlöpande uppföljning av utbildningarna. Lärosätet skall 
fortlöpande följa upp utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål. 
Regelbunden uppföljning och revidering av utbildningar har till syfte att försäkra utbudets 
ändamålsenlighet och bidrar till bildandet av en effektiv lärandemiljö för studenterna. Ett 
sammanhållet kvalitetssäkringssystem och kontinuerlig förbättring bidrar till lärosätets arbete 
med att leva upp till sin ansvarsskyldighet. 

Redovisningsansvar, uppföljning och översyn: diskrepans 

Lärosätets redovisningsansvar framstår i originaltexten som en kärnfaktor vilken 
kvalitetssäkringsarbetet i grunden bygger på. Företeelsen redovisningsansvar förekommer inte 
i översättningen utan där används istället termen ansvarsskyldighet för att beskriva det ansvar 
varigenom lärosätets resultat skall göras tillgängligt för allmänheten. Lärosätets 
ansvarsskyldighet framstår i översättningen som lärosätets ansvar att bedriva verksamheten för 
att arbetet skall redovisas för kontroll. Till skillnad från originaltexten där det framstår att 
lärosätets ansvar ligger i att bedriva en systematisk och transparent verksamhet där resultatet 
konstant finns redovisat och tillgängligt som en naturlig produkt av interna 
kvalitetssäkringsprocesser. 
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Kontinuerlig uppföljning och revidering försäkrar utbildningens ändamålsenlighet och bidrar 
till en effektiv lärandemiljö. Originaltexten anger dock att kontinuerlig uppföljning säkerställer 
att lärosätets arbete är ändamålsenligt och svarar upp mot verksamhetens egna målsättningar. 
Översättningen däremot talar om att den kontinuerliga uppföljningen skall säkerställa att 
studenterna uppfyller målen som ställts för dem. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(9) accountability redovisningsansvar (9) ansvarsskyldighet 

(13) accountability redovisningsansvar (13) kontroll 

(15) accountability redovisningsansvar (15) kontroll 

(25) review uppföljning (25) granskning 

(26) review uppföljning (26) granskning 

(9) [...] a coherent institutional quality assurance system that forms a cycle for continuous improvement and 
contributes to the accountability of the institution. (ENQA 2015, s. 15) 

(9) [...] ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, som bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten 
och till lärosätets förmåga att leva upp till sin ansvarsskyldighet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) [...] provide information to assure the higher education institution and the public of the quality of the 
higher education institution’s activities (accountability) [...] (ENQA 2015, s. 7) 

(15) [...] ger information så att lärosätet och allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets 
aktiviteter (kontroll) [...] (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(26) These reviews should lead to continuous improvement of the programme. (ENQA 2015, s. 15) 

(26) Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. (Universitetskanslersämbetet 2015, 
s. 16) 

Tabell 6 (Redovisningsansvar, uppföljning och översyn: diskrepans) 
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6.5.3 Läranderesultat (learning outcomes) 

Läranderesultat i originaltexten 

Förespråkandet av fokus på läranderesultat ses som en del av framgången i Bolognaprocessen. 
Studenter kan påvisa i vilken utsträckning de uppnått avsedda läranderesultat genom 
bedömning. Studenter får dokumentation som förklarar de examina som erhållits, inklusive 
uppnådda läranderesultat. Ett starkare fokus på läranderesultat kräver i större utsträckning 
lärande och undervisning som är studentcentrerat, detta innebär att lärarens roll förändras. 
Institutionen tillhandahåller explicit information om utbildningarnas avsedda läranderesultat. 

Läranderesultat i översättningen 

Förespråkandet av fokus på lärandemål ses som en del av framgången i Bolognaprocessen. 
Studenter kan påvisa i vilken utsträckning de uppnått lärandemål genom bedömning, UKÄ 
specificerar ej om det handlar om avsedda lärandemål eller utbildningsmål. Studenter får 
dokumentation som förklarar de examina som erhållits, inklusive uppnådda studieresultat. 
Vilka resultat som skall tillhandahållas specificeras ej. Ett starkare fokus på lärandemål kräver 
i större utsträckning lärande och undervisning som är studentcentrerat, detta innebär att lärarens 
roll förändras. Institutionen tillhandahåller explicit information om utbildningarnas lärandemål, 
vilka specificeras ej. 

Läranderesultat: diskrepans 

I översättningen används termen lärandemål för att i viss mån syfta till läranderesultat. 
Användningen av termen är inte tydlig och konsekvent i tillräcklig utsträckning för att en 
adekvat jämförande sammanställning skall kunna genomföras. På förekommen anledning 
redogörs nedan uteslutande för den användning av termen learning outcomes som förekommer 
i originaltexten. 

Läranderesultat (learning outcomes) används som en samlingsterm för olika aspekter av lärande 
inom högre utbildning. Termens innebörd blir tydlig först då dessa aspekter beaktas som unika 
företeelser. Avsedda läranderesultat förstås som de explicit formulerade mål som återfinns i 
kursplaner. De avsedda läranderesultaten bär ingen relevans i att beskriva vilken kunskap, 
färdighet eller värderingsförmåga studenten uppnår utan är en explicit formulering som agerar 
riktmärke vid utformningen av undervisningen. Uppnådda läranderesultat å andra sidan kan 
bära relevans i att beskriva kunskap, färdighet och värderingsförmåga som studenten uppnått 
under utbildningen. Av yttersta vikt är dock att studentens uppnådda läranderesultat endast kan 
förstås på ett fullgott sätt då de synliggörs i relation till relevanta utbildningsmål. Relationen 
mellan utbildningsmål och studentens uppnådda läranderesultat är den faktor som försäkrar 
samhället om att studentens kunskap, färdighet och värderingsförmåga är legitim och 
applicerbar i kontexter även utanför den akademiska världen. 
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Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(108) intended learning outcomes avsedda läranderesultat (108) lärandemål 

(108) so that they (the 
programmes) meet the objectives 

utbildningen skall uppfylla de mål 
som fastställts för dem 

(108) så att utbildningsmål kan 
uppfyllas av studenterna 

(18) intended learning outcomes avsedda läranderesultat (18) lärandemål 

(21) achieved learning outcomes uppnådda läranderesultat (21) uppnådda studieresultat 

(24) intended learning outcomes avsedda läranderesultat (24) lärandemål 

(25) (the programmes) achieve the 
objectives set 

utbildningen skall uppfylla de mål 
som fastställts för dem 

(25) studenterna uppnår uppsatta 
mål 

(108) The programmes should be designed so that they meet the objectives set for them, including the 
intended learning outcomes (ENQA 2015, s. 11) 

(108) Utbildningarna utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan 
uppfyllas av studenterna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(18) The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have 
been achieved. (ENQA 2015, s. 12) 

(18) Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(21) Students need to receive documentation explaining the qualification gained, including achieved learning 
outcomes and the context, level, content and status of the studies that were pursued and successfully 
completed. (ENQA 2015, s. 13) 

(21) De behöver få dokumentation som förklarar de examina som erhållits, inklusive uppnådda studieresultat 
och sammanhang, nivå, innehåll och status för de studier som bedrivits och framgångsrikt fullgjorts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(24) Therefore, institutions provide information about their activities, including the programmes they offer 
and the selection criteria for them, the intended learning outcomes of these programmes, the qualifications 
they award, the teaching, learning and assessment procedures used, the pass rates and the learning 
opportunities available to their students as well as graduate employment information. (ENQA 2015, s. 15) 

(24) Lärosätena tillhandahåller därför information om sin verksamhet. Av informationen framgår vilka 
utbildningar som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilka examina som 
utbildningarna leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används. Det ges 
även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom 
information om arbetsmarknaden för utexaminerade. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

Tabell 7 (Läranderesultat: diskrepans) 
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6.5.4 Lärande och undervisning 

Lärande och undervisning i originaltexten 

Framgångarna med Bolognaprocessen har lett till ett paradigmskifte mot mer studentcentrerat 
lärande och mer studentcentrerad undervisning. Ökad mångfald av studenter i kombination med 
ökade förväntningar på högre utbildning kräver ett mer studentcentrerat förhållningssätt till 
lärande och undervisning. I utbildningarna skall mångfalden av studenter och deras behov 
respekteras och beaktas. I ESG fokuseras lärande och undervisning och ett antagande av ESG 
skall bidra till en gemensam förståelse för hur kvalitet i lärande och undervisning försäkras. En 
sådan försäkran om kvalitet innebär bland annat att lärande och undervisning skall vara 
studentcentrerat. I ESG återfinns de aspekter som är fundamentala för en lärandemiljö av 
kvalitet. Resultatet av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö utgör 
en del av utbildningens kvalitet. Lärandemiljön, innefattande innehållet i utbildningarna, 
tillfällen för lärande och infrastruktur, skall vara ändamålsenlig. Relationen mellan forskning, 
lärande och undervisning skall avspeglas i policys för kvalitetssäkring för att de skall vara 
effektiva. Utbildningarna skall vara utformade så att de uppfyller de mål som ställts, inklusive 
avsedda läranderesultat. Utbildningarna skall alltså vara utformade så att de uppfyller målen, 
här ställs krav på utformningen av utbildningen. Studenter skall uppmuntras att ta en aktiv roll 
i skapandet av den egna lärprocessen. Ett studentcentrerat förhållningssätt är viktigt för att 
stimulera studenternas motivation, självreflektion och åtaganden i lärprocessen, det vill säga 
åtagande av den aktiva roll som efterfrågas. En variation av pedagogiska metoder används på 
ett flexibelt sätt och pedagogiska metoder utvärderas och justeras regelbundet. Studenternas 
självständighet uppmuntras, det skall samtidigt försäkras att adekvat vägledning och stöd från 
lärare finns tillgängligt och utbildningen tillhandahåller de förutsättningar och det stöd som 
behövs för att studenterna skall ha möjlighet att göra framsteg i sin akademiska karriär. 
Studenter ges återkoppling som kan innehålla vägledning kopplad till lärprocessen. Lärosätet 
agerar utifrån de data som samlas in gällande studenternas progression. Erkännande av tidigare 
lärande, inklusive informellt och icke-formellt lärande är väsentliga komponenter för att 
försäkra studenternas framsteg i studierna. Lärarens roll är grundläggande i att skapa en 
studieerfarenhet för studenterna som är av hög kvalitet samt i att möjliggöra förvärv av kunskap, 
kompetenser och färdigheter. 

Ett starkare fokus på läranderesultat kräver i större utsträckning lärande och undervisning som 
är studentcentrerat, detta innebär att lärarens roll förändras. Lärosätet tillhandahåller en 
främjande miljö som låter lärare bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt och som uppmuntrar 
förnyelse av undervisningsmetoder. För att ge studenter goda erfarenheter av högre utbildning 
tillhandahåller lärosätet en rad resurser för att bistå studenternas lärande. Rörelsen mot 
studentcentrerat lärande, undervisning och flexibla lärande- och undervisningsformer skall 
beaktas vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser. Lärosätet 
tillhandahåller information om utbildningarnas lärande- och undervisningsformer. 

Lärande och undervisning i översättningen 

Framgångarna med Bolognaprocessen har lett till ett paradigmskifte mot mer studentcentrerat 
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lärande och mer studentcentrerad undervisning. Ökad mångfald av studenter i kombination med 
ökade förväntningar på högre utbildning kräver ett mer studentcentrerat förhållningssätt till 
lärande och undervisning. I utbildningarna skall mångfalden av studenter och deras behov 
respekteras och beaktas. Antagande av ESG skall bidra till en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning. Lärande och undervisning är det som 
fokuseras i ESG. I ESG återfinns de aspekter som är grundläggande för att säkerställa kvaliteten 
i lärandemiljön. Resultatet av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö 
utgör en del av utbildningens kvalitet. Innehållet i utbildningarna, lärandemöjligheterna och 
infrastrukturen skall vara ändamålsenliga. Relationen mellan forskning, lärande och 
undervisning skall avspeglas i policys för kvalitetssäkring för att de skall vara effektiva. 
Utbildningarna skall vara utformade så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive 
lärandemål kan uppfyllas av studenterna. Här förutsätts att lärosätet har kontroll över 
studenternas prestationer. Lärande och undervisning skall vara studentcentrerat. Studenter skall 
uppmuntras att ta en aktiv roll i skapandet av den egna lärprocessen. Ett studentcentrerat 
förhållningssätt är viktigt för att stimulera studenternas motivation, självreflektion och 
engagemang i lärprocessen, i översättningen specificeras ej vad ett sådant engagemang innebär. 
En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt. Pedagogiska metoder 
utvärderas och justeras regelbundet. Studenternas självständighet uppmuntras, det skall 
samtidigt säkerställas att lämplig vägledning och stöd från lärare finns tillgängligt. Studenter 
ges återkoppling som kan innehålla vägledning kopplad till lärprocessen. Utbildningen skall 
tillhandahålla förutsättningar och stöd som behövs för att studenterna skall göra framsteg i sina 
högskolestudier. Lärosätet skall agera utifrån de data som samlas in gällande studenternas 
progression. Erkännande av reell kompetens, inklusive informellt och icke-formellt lärande är 
grundläggande komponenter för att säkerställa studenternas progression i studierna. Lärarens 
roll är grundläggande för att möjliggöra goda erfarenheter av högskolestudier och tillägnandet 
av kunskap, kompetenser och färdigheter. 

Ett starkare fokus på lärandemål kräver i större utsträckning lärande och undervisning som är 
studentcentrerat, detta innebär att lärarens roll förändras. Lärosätet tillhandahåller en främjande 
miljö som låter lärare bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt och som uppmuntrar förnyelse av 
undervisningsmetoder. För att ge studenter goda erfarenheter av högre utbildning 
tillhandahåller lärosätet en rad resurser för att bistå studenternas lärande. Rörelsen mot 
studentcentrerat lärande, undervisning och flexibla lärande- och undervisningsformer skall 
beaktas vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser. Institutionen 
tillhandahåller information om utbildningarnas lärande- och undervisningsformer. 

Lärande och undervisning: diskrepans 

Det som uttrycks i de båda dokumenten gällande lärande och undervisning påvisar i sig ingen 
nämnvärd diskrepans. Det föreligger dock en diskrepans mellan de båda dokumenten gällande 
hur lärande, undervisning, bedömning och läranderesultat bör betraktas och förstås i 
förhållande till varandra. Denna diskrepans problematiseras i avsnitt 7 Diskussion. 
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Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(16) engagement åtaganden (av en aktiv roll) (16) engagemang 

(22) high quality experience studieerfarenhet av hög kvalitet (22) goda erfarenheter 

(16) Student-centred learning and teaching plays an important role in stimulating students’ motivation, self-
reflection and engagement in the learning process. (ENQA 2015, s. 12) 

(16) Studentcentrerat lärande och undervisning spelar en viktig roll när det gäller att stimulera studenternas 
motivation, självreflektion och engagemang i lärandeprocesserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(22) The teacher’s role is essential in creating a high quality student experience and enabling the acquisition 
of knowledge, competences and skills. (ENQA 2015, s. 13) 

(22) Lärarens roll är grundläggande för att möjliggöra goda erfarenheter av högskolestudier och 
tillägnandet av kunskap, kompetens och färdigheter. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

Tabell 8 (Lärande och undervisning: diskrepans) 

6.5.5 Bedömning 

Bedömning i originaltexten 

Bedömning skall vara studentcentrerad och anses ha betydelse för studenternas progression och 
framtida karriär. Studenter skall uppmuntras att ta en aktiv roll i skapandet av den egna 
lärprocessen, detta förhållningssätt skall återspeglas i bedömningen av studenternas 
prestationer. Examinatorer skall vara insatta i examinationsmetoder och få stöd i att utveckla 
sin kompetens inom området. Bedömningsmetoder och kriterier för bedömning skall publiceras 
på förhand. Bedömningen tillåter studenter att påvisa i vilken utsträckning de uppnått avsedda 
läranderesultat. Studenter ges återkoppling som kan innehålla vägledning kopplad till 
lärprocessen. Lärosätet tillhandahåller information om utbildningarnas bedömningsformer. 

Bedömning i översättningen 

Bedömning skall vara studentcentrerad och anses ha betydelse för studenternas progression och 
framtida karriär. Studenter skall uppmuntras att ta en aktiv roll i skapandet av lärprocesserna, 
detta förhållningssätt skall återspeglas i bedömningen av studenterna. Examinatorer skall vara 
insatta i examinationsmetoder och få stöd i att utveckla sin kompetens inom området. 
Bedömningsmetoder och kriterier för bedömning skall publiceras på förhand. Bedömningen 
låter studenterna visa i vilken utsträckning de uppnått lärandemålen, i översättningen 
specificeras ej om det handlar om avsedda läranderesultat eller utbildningsmål. Studenter ges 
återkoppling som kan innehålla vägledning kopplad till lärprocessen. Lärosätet tillhandahåller 
information om utbildningarnas bedömningsformer. 

Bedömning: diskrepans 

I originaltexten framgår det att bedömning skall tillåta studenter att påvisa i vilken utsträckning 
de uppnått avsedda läranderesultat. I översättningen är det dock inte möjligt att utläsa vad det 
specifikt är som studenterna skall visa. Vidare föreligger en diskrepans mellan de båda 
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dokumenten gällande hur lärande, undervisning, bedömning och läranderesultat bör betraktas 
och förstås i förhållande till varandra. Denna diskrepans problematiseras i avsnitt 7 Diskussion. 

Formulering i originaltexten Tolkning vid analysarbete Formulering i översättningen 

(18) intended learning outcomes avsedda läranderesultat (18) lärandemål 

(18) The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have 
been achieved. (ENQA 2015, s. 12) 

(18) Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

Tabell 9 (Bedömning: diskrepans) 

7 Diskussion 

7.1 Learning outcomes - en fundamental tankevurpa 
I resultatet framgår att uppnådda läranderesultat (achieved learning outcomes) omfattar det 
samlade utfall som studenten uppvisat i och med att examen erhålls. Här inryms utbildningens 
omfattning i sin helhet inklusive all aktivitet studenten deltagit i under utbildningen. Ett 
läranderesultat är ett uppnått läranderesultat först när studenten uppvisat kunskap, färdighet och 
värderingsförmåga applicerbar i en viss kontext, en kontext som regleras av utbildningsmålen. 

En utbildning med fokus på läranderesultat (learning outcomes) kan förstås som att det inom 
utbildningen i stor utsträckning läggs vikt vid att göra en tydlig koppling mellan examensmål 
och kursmål (Baldwin 2013). Om termen lärandemål i detta sammanhang används synonymt 
med termen kursmål och om lärandemål samtidigt används som en översättning av och 
synonymt med learning outcomes blir den semiotiska aspekten av den sociala praktiken 
problematisk. Termen lärandemål kan bli missvisande då den inte är nyanserad nog för att 
belysa komplexiteten i relationen mellan utbildningsmål och läranderesultat som det egentligen 
är tal om. 

Termen uppnådda läranderesultat kan till skillnad från en ospecificerad användning av 
lärandemål bära relevans i att beskriva den kunskap, färdighet och värderingsförmåga som 
studenten uppnått. Av vikt är dock att studentens uppnådda läranderesultat endast kan förstås 
på ett fullgott sätt då resultaten synliggörs i relation till relevanta utbildningsmål i ett större 
sammanhang. Relationen mellan utbildningsmål och studentens uppnådda läranderesultat är 
den faktor som försäkrar avnämare om att studenternas uppnådda kunskap, färdighet och 
värderingsförmåga är legitim och applicerbar i kontexter även utanför den akademiska världen. 
Att försäkra avnämare om utbildningens kvalitet innebär att utforma utbildningen på ett sätt 
som gör relationen mellan utbildningsmål och studentens uppnådda läranderesultat till en 
otvivelaktig sanning. Som framgår av resultatet berättar det faktum att en student uppnått ett 
givet avsett läranderesultat endast i liten utsläckning om den relevans som studentens faktiska 
kunskap, färdighet och värderingsförmåga har för avnämaren. Det är i själva verket det 
utbildningsmål ur vilket det explicit uttryckta avsedda läranderesultatet härstammar som skiner 
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ljus på kunskapens, färdighetens och värderingsförmågans värde och legitimitet i samhället och 
i yrkeslivet. Relationen mellan utbildningsmål och uppnådda läranderesultat projicerar med 
skärpa den applicerbarhet och användbarhet i individens kunskap, färdighet och 
värderingsförmåga som en utfärdad examen skall intyga. 

Den diskrepans som framgår i resultatet innebär att semiotiken i den sociala praktiken medierar 
artefakter som inte stämmer överens med diskursordningens konfiguration och ideologi. 
Diskrepansen kan betraktas som att ideologierna som uttrycks i dokumenten i grunden skiljer 
sig från varandra och resulterar i två olika diskursordningar beroende på om learning outcomes 
förstås som kursmål eller läranderesultat. Med kännedom om diskrepansen och potentiellt 
medföljande konsekvenser blir den kritik som ställs mot att fokusera på learning outcomes 
förståelig då det kan framstå som att det är kopplingen mellan studentens enskilda uppnådda 
kursmål och examensmål som skall fokuseras. Att fokusera på en sådan koppling kan i 
praktiken resultera i användning av summativa bedömningsformer framför formativa 
bedömningsformer. Det är vid planering och genomförande av bedömningsmoment som 
problematiken kan få angörande konsekvenser i praktiken. Studier genomförda de senaste 
decennierna (Ashwin 2015; Biggs 1979; Hernandez 2012; Lizzio, Wilson & Simons 2002; 
Sadler 1989; Trigwell & Prosser 2014) tyder på att bedömningsmomentet är avgörande för 
studentens faktiska uppnådda läranderesultat. I synnerhet är lärares och studenters inställning 
till och upplevelse av momentet avgörande för utfallet. Det vill säga: den mening som medieras 
via artefakten läranderesultat påverkar i sin tur den mening som medieras via artefakten 
bedömning och där med den sociala praktiken vid bedömningsmomentet. Båda artefakterna har 
då en påverkan på det faktiska utfallet. 

Måhända att termen lärandemål i skapad mening för en individ är synonym med läranderesultat. 
Det som studiens resultat potentiellt kan bidra till är att fler individer i den sociala praktiken 
försäkras om att lärandemål är synonymt med läranderesultat både i erbjuden mening och i 
återskapad mening. Ett bidrag till att försäkra kollegiet om en gemensam förståelse för en 
didaktisk aspekt. 

7.2 Kvalitetssäkring – ännu en fundamental tankevurpa 
Den företeelse som behandlas i originaltexten, och som framgår i resultatet, är 
kvalitetssäkringsarbete i form av de processer som genom en gemensam förståelse ger 
försäkran om utbildningens kvalitet. I översättningen behandlas arbetet med kvalitetssäkring 
som en annan företeelse, en företeelse som i originaltexten varken framstår som fundamental i 
arbetet med utbildningens kvalitet eller vid redovisning av verksamhetens resultat. 

ESGs målsättning och syfte med att formulera standarder och riktlinjer är att bidra till en 
gemensam förståelse för på vilket sätt lärosäten bör utforma sitt arbete för att tillhandahålla en 
försäkran om kvalitet i lärande och undervisning samt utbildningsutbudets kvalitet. UKÄs 
målsättning och syfte, å andra sidan, ger uttryck för att bilda en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning samt att säkerställa kvalitet i 
utbildningsutbudet. 
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Skillnaderna i den retorik som används i de olika texterna är avgörande dels för hur termen 
kvalitet återfinns som erbjuden mening och dels för hur och varför kvalitet skall 
försäkras/säkerställas. Originaltexten förhåller sig till termen kvalitet som en inneboende 
egenskap i lärande, undervisning och utbildning, en egenskap som lärosätet har ansvar för att 
redovisa. I de fall lärosätet antagit skrivelserna i ESG, är den som tar del av redovisningen 
försäkrad om att avsändaren delar en för EHEA gemensam förståelse för vad som är 
fundamentalt för ett framgångsrikt utbildningsutbud av kvalitet. Översättningen förhåller sig 
till termen kvalitet som en fristående företeelse. Genom redovisning skall lärosäten gentemot 
mottagaren säkerställa att lärande, undervisning och utbildning uppnår/uppfyller kvalitet. 

Det talas i originaltexten om att tillhandahålla en försäkran om att den kvalitet som framgår av 
det som publiceras i och med lärosätets redovisningsansvar innefattar de aspekter som i ESG 
framhålls som fundamentala. Det handlar om att försäkra att lärosäten inom EHEA har en 
gemensam syn på vad som är avgörande för kvalitet inom högre utbildning, aldrig att säkerställa 
en relativ nivå av kvalitet. 

Kollegial bedömning är inte kärnan i extern kvalitetssäkring utan det är den kunskap och det 
perspektiv som externa expertgrupper kan bidra med till lärosätet. Den diskrepans som 
föreligger tyder på att ideologierna skiljer sig åt vad beträffar vad kärnan i extern 
kvalitetssäkring är. Lärosätena står i en beroendeställning till expertgrupperna där lärosätet 
förväntas uppnå ett på förhand givet resultat, snarare än att lärosätets verksamhet berikas av 
bedömargruppens kollegiala expertis. Lärosätet går då miste om värdefull återkoppling och 
möjlighet att utveckla den egna verksamheten då det underlag som bedöms är en produkt av ett 
isolerat arbete för redovisning snarare än en produkt av lärosätets faktiska löpande arbete. 

Ett externt kvalitetssäkringssystem skall ta hänsyn till lärosätets interna arbete, inte tvärt om. 
Att myndigheten Universitetskanslersämbetet tycks ha gjort en fundamental tankevurpa blir än 
mer uppenbart då det vid utvärdering riktats kritik mot Sveriges nationella 
kvalitetssäkringssystem i sådan utsträckning att Universitetskanslersämbetets system är, för att 
använda myndighetens egen terminologi, inte godkänt utifrån europeisk standard. Systemet är 
alltså underkänt. Det underkänns bland annat på grund av att systemet inte tar hänsyn till 
lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete i tillräcklig utsträckning (Utbildningsdepartementet 
2015). 

7.2.1 Granskning, redovisningsansvar, kontroll och förädling 
Det interna kvalitetssäkringsarbetet skall utformas inom den ram som ställs i ESG. 
Kvalitetssäkringsarbetets syfte skall uteslutande vara att över tid utveckla lärosätets 
utbildningar. Verksamhetens resultat skall redovisas cykliskt. Det arbete som genomförs skall 
förädlas och det skall finnas en försäkran om att förståelsen för hur arbetet skall genomföras är 
gemensam. Därefter skall arbetet som genomförs kontrolleras, arbete skall aldrig genomföras 
enkom för att kontrolleras. Lärosätet äger utbildningsverksamheten, UKÄ skall kontrollera att 
arbetet utformas och bedrivs utifrån den gemensamma förståelse som definieras i ESG. Det är 
kvalitet, det är försäkran om en gemensam förståelse av kvalitet. 
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Det förhållningssätt som uttrycks i originaltexten innebär att kvalitet och redovisning av kvalitet 
skall ha sitt ursprung i den verksamhet vars resultat redovisas. Med detta förhållningssätt förstås 
termen och företeelsen redovisningsansvar mer relevant än granskning. Lärosäten har ett 
redovisningsansvar vare sig det finns extern granskning eller ej. Initiativet till att redovisa 
verksamhetens resultat skall komma från lärosätet, och arbetet med det material som redovisas 
skall vara en ständigt pågående process, en del av den fortlöpande cykliska verksamheten. 
Därefter är det upp till externa aktörer att granska. Verksamheten skall bygga på processer som 
ligger i linje med de standarder och riktlinjer som ställs och dessa skall vara statiska. Det 
dynamiska arbetet skall uppstå ur den egna förädlande och till samhällsförändringar anpassade 
verksamheten vid lärosätet. När en extern intressent sätter agendan för vad lärosätet skall 
redovisa förkastas hela syftet med det interna systematiska kvalitetssäkringsarbetet. UKÄ 
ställer den ideologi som kvalitetssäkringsarbetet bygger på ända. UKÄ skall ställa kriterier 
utifrån vilka lärosätets redovisning skall bedömas av en extern expertgrupp. En bedömning som 
skall föda lärosätets förädlande och till samhällsförändringar anpassade verksamhet med 
kollegial expertis och nya perspektiv på de interna utvecklingsområdena. 

7.3 Utbildning - som den borde vara  
Vid utformning av utbildningen skall fokus läggas vid läranderesultat. Det är avgörande att 
skilja mellan uppnådda läranderesultat och avsedda läranderesultat. Uppnådda läranderesultat 
är den kunskap, färdighet och värderingsförmåga som studenten uppvisar samt studentens 
visade förmåga att applicera dessa även utanför utbildningskontexten. Konkret är den distinkta 
skillnaden att utbildningen, framför allt undervisnings- och bedömningsmoment, utformas med 
fokus på avsedda läranderesultat i förhållande till utbildningsmål, framför kursmål. Detta kan 
uppnås genom att ett studentcentrerat förhållningssätt till lärande och undervisning antas. 
Studenten skall då uppmuntras till och ges möjlighet att ta en aktiv roll i skapandet av den egna 
lärprocessen, både i undervisnings- och bedömningsmoment (Ashwin 2015; Biggs 1979; 
Hernandez 2012; Lizzio, Wilson & Simons 2002; Sadler 1989; Trigwell & Prosser 2014). 

7.3.1 Att aktivt skapa lärprocesser och att bli bedömd för att lära 
Tidigare forskning visar att de studenter som uttrycker att de tar sig an sina studier med ett 
djupinlärningsförhållningssätt uppvisar kunskaper som är applicerbara i större utsträckning än 
de studenter som uttrycker att de har ett ytinlärningsförhållningssätt. Djupinlärarna uttrycker 
att det studerar för att lära, ytinlärarna uttrycker att de studerar för att bli godkända. Denna 
relation mellan förhållningssätt och inställning till lärande är endast i liten grad relaterad till 
studentens tidigare studieresultat och akademiska meriter. Tidigare forskning visar att det finns 
faktorer som påverkar studentens inställning till sina studier och sin egen lärprocess, faktorer 
som är intressanta inom det område som berörs i denna studie. Båda studentkategorierna 
uttrycker att de inför eller under bedömningsmoment har en större tendens att anta ytinlärning. 
I undervisningsmoment där studenten är passiv mottagare av innehåll framgår ingen förändring 
i studentens förhållningssätt till den egna lärprocessen. I de undervisningsmoment där studenten 
i stället förväntas lösa problem och vara aktiva i den egna lärprocessen uttrycker studenter i 
från båda kategorierna i större utsträckning att de tenderat att anta djupinlärning (Ashwin 2015; 
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Biggs 1979; Hernandez 2012; Lizzio, Wilson & Simons 2002; Sadler 1989; Trigwell & Prosser 
2014). 

Enligt den standard som uttrycks i ESG skall studentens aktiva deltagande vara central. 
Studenten skall ges möjlighet till, och uppmuntras att, vara den som skapar sin egen lärprocess. 
Detta bör uppnås via en koppling mellan utbildningsmål, avsedda läranderesultat, undervisning 
och bedömning. Kopplingen är studenternas möjlighet att anta en roll som aktiv skapare av den 
egna lärprocessen. Kopplingen är studentens möjlighet att skapa en sådan aktiv roll som också 
är relevant för läranderesultatets applicerbarhet i enlighet med utbildningsmålen. Utbildningen 
skall ge studenten möjlighet att förvärva både ämnes- och yrkesrelaterad kunskap, färdighet, 
värderingsförmåga och därtill möjlighet att förvärva kunskap om det egna lärandet, färdighet 
att lära och förståelse för den egna lärprocessen i enlighet med utbildningsmålen. 

Om studenten betraktas som meningsskapande ur ett socialsemiotiskt perspektiv kan de sociala 
praktikerna undervisnings- och bedömningsmoment ses som medierade artefakter och blir då 
avgörande för hur studenterna tar sig an lärobjektet. Om den artefakt som medieras är 
bedömning antar studenterna sannolikt en ytinlärning. Här blir lärarens roll i att förändra 
förståelsen för artefakten bedömning fundamental. På samma sätt som artefakten bedömning 
påverkar studentens förhållningssätt bidrar artefakten kvalitetssäkring till att lärosäten 
producerar en redovisning för bedömning om den ideologi som artefakten medierar inte 
stämmer överens med den rådande sociala ordningen. Artefakten bedömning bör istället 
mediera meningen: den lärprocess där jag som student har möjlighet att i en kontext som är 
relevant för mitt kommande yrke påvisa att mina förvärvade kunskaper, färdigheter och 
värderingsförmågor är värdefulla i samhället, idag och i morgon. Artefakten kvalitetssäkring 
bör istället mediera meningen: de processer varigenom lärosätet försäkrar att utbildningen och 
att de som verkar inom den ansvarar för att ge studenterna möjlighet att inta en aktiv roll i 
lärprocessen. En lärprocess där studenter förvärvar kunskap, färdighet och värderingsförmåga 
i en kontext som är relevant för yrkeslivet och som utformats på ett sådant sätt att 
läranderesultatet är värdefullt för samhället, idag och i morgon. 

7.4 Avslutande diskussion 
Under arbetets gång har jag otaliga gånger ifrågasatt min egen studies validitet. Detta har sin 
grund i att resultatet, de facto, är en tolkning av den skrivna texten i det empiriska materialet. 
En tolkning som görs inom en kontext och med en bakgrund som även de är produkter av en 
abduktiv arbetsprocess. För att bringa validitet åt de tolkningar som gjorts avseende vilka 
kvalitetsaspekter som fokuserats återfinns i avsnitt 5 Tidigare forskning och litteraturöversikt 
hänvisningar till olika studier som behandlar väsenslika frågeställningar och där resultaten leder 
till att det i studierna dras likartade slutsatser. De tolkningar som gjorts under analysarbetet i 
denna studie gällande vad som uttrycks vara relevanta kvalitetsaspekter samt hur de olika 
aspekterna förhåller sig till och påverkar varandra underbyggs därigenom, och utöver den egna 
tolkningen, med vetenskapliga belägg hämtade från flera olika källor. 
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Vidare betraktas de tolkningar som gjorts under analysarbetet som en aspekt av den problematik 
som berörs i studien. Det vill säga tolkning betraktad som en process där mening, 
meningsbärande tecken och artefakter ständigt skapas, medieras och återskapas i 
socialsemiotiskt hänseende. En process som betraktad ur det valda teoretiska perspektivet 
ständigt pågår hos individen och i den sociala praktiken, en process där även social ordning och 
diskurs ständigt skapas, medieras och återskapas. Processen betraktas som en faktor som bidrar 
till att utöka problematiken, men också som en faktor som bidrar till att lösa problematiken. 
Studien bidrar till fältet genom att belysa och problematisera en av de processer som i sociala 
praktiker, stora som små, individuella, lokala, nationella och internationella sociala praktiker 
har potential att bidra till förändring. Studien har validitet och bidrar till fältet. Studien har 
potential att bidra till att utöka problematiken, studien har potential att bidra till att lösa 
problematiken. Lösningen kan rentav vara att hålla problematiken vid liv. Att hålla 
problematiken vid liv genom att bekräfta att den finns, att den ständigt skapas och återskapas. 
Hålla den vid liv genom att i den sociala praktiken inta en aktiv roll i processen att skapa, 
mediera och återskapa mening. En världsomsegling behöver nödvändigtvis inte utgöras av 
endast ett varv runt sfären. Vad är kvalitet i din sociala praktik? Skulle andra i din sociala 
praktik svara samma sak som du? Skulle ni kanske svara på olika sätt, men ändå mena samma 
sak? Förändring börjar med dig. Med dig som en del av problemet, med dig som en del av 
lösningen. 
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Bilaga 1 
ESG: Syften och användningsområden 

(28) The ESG are not standards for quality, nor do they prescribe how the quality assurance processes are 
implemented, but they provide guidance, covering the areas which are vital for successful quality provision 
and learning environments in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(28) ESG är inte kvalitetsstandarder och föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna bör 
tillämpas, men de ger vägledning och täcker områden som är grundläggande för att säkerställa kvalitet i 
utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(29) They enable the assurance and improvement of quality of higher education in the European higher 
education area; (ENQA 2015, s. 7) 

(29) att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning inom det europeiska området för 
högre utbildning (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(32) A key goal of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (ESG) is to contribute to the common understanding of quality assurance for learning and teaching 
across borders and among all stakeholders. (ENQA 2015, s. 6) 

(32) Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) 
har som huvudsaklig målsättning att, bland alla intressenter, bidra till en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning över gränserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(34) The ESG are used by institutions and quality assurance agencies as a reference document for internal 
and external quality assurance systems in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(34) ESG används av lärosätena och av kvalitetssäkringsorgan som ett referensdokument för interna och 
externa kvalitetssäkringssystem inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(35) The ESG are a set of standards and guidelines for internal and external quality assurance in higher 
education. (ENQA 2015, s. 6) 

(35) ESG består av en uppsättning standarder och riktlinjer för intern och extern kvalitetssäkring inom högre 
utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(36) Taken together, these create trust in the higher education institution’s performance. (ENQA 2015, s. 7) 

(36) Tillsammans skapar dessa förtroende för hur lärosätet bedriver sin verksamhet. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(37) They set a common framework for quality assurance systems for learning and teaching at European, 
national and institutional level; (ENQA 2015, s. 7) 

(37) att skapa en gemensam referensram för kvalitetssäkringssystem för lärande och undervisning på 
europeisk och nationell nivå samt på lärosätesnivå (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(38) They support mutual trust, thus facilitating recognition and mobility within and across national borders; 
(ENQA 2015, s. 7) 

(38) att bidra till ömsesidigt förtroende och därmed underlätta erkännande och mobilitet inom och över 
nationella gränser (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(39) They provide information on quality assurance in the EHEA. (ENQA 2015, s. 7) 

(39) att ge information om kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 



 

 
 

(40) These purposes provide a framework within which the ESG may be used and implemented in different 
ways by different institutions, agencies and countries. (ENQA 2015, s. 8) 

(40) Dessa syften utgör en referensram inom vilken ESG kan användas och tillämpas på olika sätt av olika 
lärosäten, kvalitetssäkringsorgan och länder. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

 
Kvalitet 

(11) Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their provision and its 
assurance; (ENQA 2015, s. 8) 

(11) Lärosätena har det primära ansvaret för kvaliteten och kvalitetssäkringen av sitt utbildningsutbud 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

(12) Engagement with quality assurance processes, particularly the external ones, allows European higher 
education systems to demonstrate quality and increase transparency, thus helping to build mutual trust and 
better recognition of their qualifications, programmes4 and other provision. (ENQA 2015, s. 6) 

(12) Att på allvar arbeta med kvalitetssäkringsprocesser, i synnerhet de externa, gör det möjligt för 
europeiska högskolesystem att uppvisa kvalitet och öka transparensen, för att på så sätt bidra till att bygga 
upp ett ömsesidigt förtroende och underlätta erkännande av examina och utbildningar. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(14) Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their staff and for providing 
them with a supportive environment that allows them to carry out their work effectively. (ENQA 2015, s. 13) 

(14) Lärosätena har det primära ansvaret för kompetensen hos sina anställda och för att tillhandahålla en 
främjande miljö som tillåter dem att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 14) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) as well as provide advice and recommendations on how it might improve what it is doing 
(enhancement). (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). Det ger råd och 
rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin verksamhet (utveckling). (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 8) 

(22) The teacher’s role is essential in creating a high quality student experience and enabling the acquisition 
of knowledge, competences and skills. (ENQA 2015, s. 13) 

(22) Lärarens roll är grundläggande för att möjliggöra goda erfarenheter av högskolestudier och 
tillägnandet av kunskap, kompetens och färdigheter. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(28) The ESG are not standards for quality, nor do they prescribe how the quality assurance processes are 
implemented, but they provide guidance, covering the areas which are vital for successful quality provision 
and learning environments in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(28) ESG är inte kvalitetsstandarder och föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna bör 
tillämpas, men de ger vägledning och täcker områden som är grundläggande för att säkerställa kvalitet i 
utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(41) It will also provide information to assure the institution and the public of the quality of the institution’s 
activities (ENQA 2015, s. 15) 

(41) Den kommer också att generera information till lärosätet och allmänheten för att försäkra dem om 
kvaliteten i lärosätets verksamhet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 



 

 
 

(42) Quality assurance in higher education is based on the institutions’ responsibility for the quality of their 
programmes and other provision; (ENQA 2015, s. 18) 

(42) Kvalitetssäkring av högre utbildning tar sin utgångspunkt i lärosätenas ansvar för kvaliteten i 
utbildningar och övrigt utbud. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(43) In addition institutions have policies and processes to ensure and improve the quality of their other 
activities, such as research and governance. (ENQA 2015, s. 7) 

(43) Utöver detta har lärosätena strategier och processer för att säkerställa och förbättra kvaliteten på sina 
övriga aktiviteter, såsom forskning och styrning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(46) This makes a single monolithic approach to quality and quality assurance in higher education 
inappropriate. (ENQA 2015, s. 8) 

(46) Detta gör att ett allenarådande förhållningssätt till kvalitet och kvalitetssäkring inom högre utbildning 
är olämpligt. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(47) It supports the development of quality culture in which all internal stakeholders assume responsibility for 
quality and engage in quality assurance at all levels of the institution. (ENQA 2015, s. 11) 

(47) Ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem stöder utvecklingen av en kvalitetskultur inom vilken interna 
aktörer tar ansvar för kvaliteten och aktivt medverkar till kvalitetssäkringen på lärosätets alla nivåer. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

 
Kvalitetssäkring 

(1) In order to safeguard the rights of the institutions and ensure fair decision-making, external quality 
assurance is operated in an open and accountable way. (ENQA 2015, s. 20) 

(1) För att säkerställa lärosätenas rättigheter och ett rättvist beslutsfattande, utförs extern kvalitetssäkring på 
ett öppet och ansvarsfullt sätt. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 21) 

(2) In the interests of equity and reliability, outcomes of external quality assurance are based on pre-defined 
and published criteria, which are interpreted consistently and are evidence-based. (ENQA 2015, s. 19) 

(2) För en rättvis och tillförlitlig process, baseras den externa kvalitetssäkringens bedömningar på 
fördefinierade och publicerade kriterier, vilka tolkas på ett konsekvent sätt och är väl underbyggda. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 20) 

(3) External quality assurance and in particular its outcomes have a significant impact on institutions and 
programmes that are evaluated and judged. (ENQA 2015, s. 19) 

(3) Extern kvalitetssäkring och i synnerhet dess utfall har en betydande inverkan på lärosätena och de 
utbildningar som utvärderas och bedöms. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 20) 

(4) At the core of external quality assurance is the wide range of expertise provided by peer experts, who 
contribute to the work of the agency through input from various perspectives, including those of institutions, 
academics, students and employers/professional practitioners. (ENQA 2015, s. 19) 

(4) Kärnan i extern kvalitetssäkring utgörs av det breda spektrum av expertis som tillhandahålls genom 
kollegial bedömning. Experterna bidrar till kvalitetssäkringsorganens arbete genom synpunkter från olika 
perspektiv, inklusive dem från lärosäten, akademiker, studenter, arbetsgivare och yrkesutövare. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(5) The report provides clear guidance for institutional action. (ENQA 2015, s. 19) 

(5) som tillhandahåller tydlig vägledning för lärosätets åtgärder. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 



 

 
 

(6) The findings of the assessment are summarised in a report (cf. Standard 2.5) written by a group of 
external experts (cf. Standard 2.4). (ENQA 2015, s. 19) 

(6) Granskningens iakttagelser sammanfattas i en rapport (se även standard 2.6) som skrivs av en grupp 
externa experter (se även standard 2.4). (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(8) External quality assurance in its various forms can verify the effectiveness of institutions’ internal quality 
assurance, act as a catalyst for improvement and offer the institution new perspectives. (ENQA 2015, s. 15) 

(8) Extern kvalitetssäkring av olika slag kan kontrollera hur effektiv lärosätenas interna kvalitetssäkring är 
och fungera som en katalysator för förbättring samt erbjuda lärosätet nya perspektiv. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(9) Policies and processes are the main pillars of a coherent institutional quality assurance system that forms 
a cycle for continuous improvement and contributes to the accountability of the institution. (ENQA 2015, s. 
15) 

(9) Vid ett lärosäte utgör strategier och processer grunden för ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, som 
bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten och till lärosätets förmåga att leva upp till sin 
ansvarsskyldighet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(10) The standards set out agreed and accepted practice for quality assurance in higher education in the 
EHEA and should, therefore, be taken account of and adhered to by those concerned, in all types of higher 
education provision (ENQA 2015, s. 9) 

(10) Standarderna fastställer överenskommen och accepterad praxis för kvalitetssäkring av högre utbildning 
inom det europeiska området för högre utbildning och bör därför beaktas och följas av berörda parter inom 
alla typer av högre utbildning13. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 10) 

(11) Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their provision and its 
assurance; (ENQA 2015, s. 8) 

(11) Lärosätena har det primära ansvaret för kvaliteten och kvalitetssäkringen av sitt utbildningsutbud 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

(12) Engagement with quality assurance processes, particularly the external ones, allows European higher 
education systems to demonstrate quality and increase transparency, thus helping to build mutual trust and 
better recognition of their qualifications, programmes4 and other provision. (ENQA 2015, s. 6) 

(12) Att på allvar arbeta med kvalitetssäkringsprocesser, i synnerhet de externa, gör det möjligt för 
europeiska högskolesystem att uppvisa kvalitet och öka transparensen, för att på så sätt bidra till att bygga 
upp ett ömsesidigt förtroende och underlätta erkännande av examina och utbildningar. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) as well as provide advice and recommendations on how it might improve what it is doing 
(enhancement). (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). Det ger råd och 
rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin verksamhet (utveckling). (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 8) 



 

 
 

(24) Therefore, institutions provide information about their activities, including the programmes they offer 
and the selection criteria for them, the intended learning outcomes of these programmes, the qualifications 
they award, the teaching, learning and assessment procedures used, the pass rates and the learning 
opportunities available to their students as well as graduate employment information. (ENQA 2015, s. 15) 

(24) Lärosätena tillhandahåller därför information om sin verksamhet. Av informationen framgår vilka 
utbildningar som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilka examina som 
utbildningarna leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används. Det ges 
även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom 
information om arbetsmarknaden för utexaminerade. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(27) External quality assurance processes should be reliable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. They include an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(27) Externa kvalitetssäkringsprocesser är tillförlitliga, användbara och definierade på förhand. De tillämpas 
på ett konsekvent sätt och är publicerade, samt omfattar en extern granskning som normalt omfattar ett 
platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(34) The ESG are used by institutions and quality assurance agencies as a reference document for internal 
and external quality assurance systems in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(34) ESG används av lärosätena och av kvalitetssäkringsorgan som ett referensdokument för interna och 
externa kvalitetssäkringssystem inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(41) It will also provide information to assure the institution and the public of the quality of the institution’s 
activities (ENQA 2015, s. 15) 

(41) Den kommer också att generera information till lärosätet och allmänheten för att försäkra dem om 
kvaliteten i lärosätets verksamhet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(42) Quality assurance in higher education is based on the institutions’ responsibility for the quality of their 
programmes and other provision; (ENQA 2015, s. 18) 

(42) Kvalitetssäkring av högre utbildning tar sin utgångspunkt i lärosätenas ansvar för kvaliteten i 
utbildningar och övrigt utbud. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(43) In addition institutions have policies and processes to ensure and improve the quality of their other 
activities, such as research and governance. (ENQA 2015, s. 7) 

(43) Utöver detta har lärosätena strategier och processer för att säkerställa och förbättra kvaliteten på sina 
övriga aktiviteter, såsom forskning och styrning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(44) Therefore, stakeholders, who may prioritise different purposes, can view quality in higher education 
differently and quality assurance needs to take into account these different perspectives. (ENQA 2015, s. 7) 

(44) Följaktligen kan intressenter, som prioriterar olika syften, ha olika syn på vad som utgör kvalitet i högre 
utbildning, och kvalitetssäkring behöver ta dessa olika perspektiv i beaktande. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 7) 

(45) Quality, whilst not easy to define, is mainly a result of the interaction between teachers, students and the 
institutional learning environment. (ENQA 2015, s. 7) 

(45) Även om kvalitet kan vara svårt att definiera är den huvudsakligen resultatet av interaktionen mellan 
lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(46) This makes a single monolithic approach to quality and quality assurance in higher education 
inappropriate. (ENQA 2015, s. 8) 

(46) Detta gör att ett allenarådande förhållningssätt till kvalitet och kvalitetssäkring inom högre utbildning 
är olämpligt. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 



 

 
 

(47) It supports the development of quality culture in which all internal stakeholders assume responsibility for 
quality and engage in quality assurance at all levels of the institution. (ENQA 2015, s. 11) 

(47) Ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem stöder utvecklingen av en kvalitetskultur inom vilken interna 
aktörer tar ansvar för kvaliteten och aktivt medverkar till kvalitetssäkringen på lärosätets alla nivåer. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(48) The role of quality assurance is crucial in supporting higher education systems and institutions in 
responding to these changes while ensuring the qualifications achieved by students and their experience of 
higher education remain at the forefront of institutional missions. (ENQA 2015, s. 6) 

(48) Kvalitetssäkringens roll är av grundläggande betydelse för att stödja högskolesystem och lärosäten i att 
svara mot dessa förändringar samtidigt som den säkerställer att lärosätenas främsta uppgift fortsatt är 
studenternas utbildningar och examina samt studenternas erfarenhet av högskolestudier. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(49) The focus of the ESG is on quality assurance related to learning and teaching in higher education, 
including the learning environment and relevant links to research and innovation. (ENQA 2015, s. 7) 

(49) ESG:s fokus är kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning i högre utbildning, inklusive 
lärandemiljön och relevanta kopplingar till forskning och innovation. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
7) 

(50) Quality assurance should ensure a learning environment in which the content of programmes, learning 
opportunities and facilities are fit for purpose. (ENQA 2015, s. 7) 

(50) Kvalitetssäkring bör säkerställa en lärandemiljö där innehållet i utbildningarna, lärandemöjligheterna 
och infrastrukturen är ändamålsenliga. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(51) Quality assurance and quality enhancement are thus inter-related. (ENQA 2015, s. 7) 

(51) Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är således tätt sammanlänkade med varandra. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(52) They can support the development of a quality culture that is embraced by all: from the students and 
academic staff to the institutional leadership and management. (ENQA 2015, s. 7) 

(52) De kan stödja utvecklingen av en kvalitetskultur som omfattar alla: från studenter och lärare till 
lärosätets ledning och förvaltning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(53) The term ‘quality assurance’ is used in this document to describe all activities within the continuous 
improvement cycle (i.e. assurance and enhancement activities). (ENQA 2015, s. 7) 

(53) Termen ”kvalitetssäkring” används i det här dokumentet för att beskriva alla aktiviteter inom den 
ständigt pågående förbättringscykeln (det vill säga kvalitetssäkrings- och utvecklingsaktiviteter). 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(54) Depending on the institution’s approach to quality assurance it can, however, refer to the institution as 
whole or to any actors within the institution. (ENQA 2015, s. 7) 

(54) Beroende på lärosätets sätt att förhålla sig till kvalitetssäkring kan det emellertid referera till hela 
lärosätet eller till aktörer inom lärosätet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(55) Broad acceptance of all standards is a precondition for creating common understanding of quality 
assurance in Europe. (ENQA 2015, s. 8) 

(55) Bred acceptans av alla standarder är en förutsättning för att skapa en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkring i Europa. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(56) The ESG provide the criteria at European level against which quality assurance agencies and their 



 

 
 

activities are assessed. (ENQA 2015, s. 8) 

(56) ESG tillhandahåller de kriterier på europeisk nivå mot vilka kvalitetssäkringsorganen och deras 
aktiviteter bedöms. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(57) Quality assurance responds to the diversity of higher education systems, institutions, programmes and 
students; (ENQA 2015, s. 8) 

(57) Kvalitetssäkring svarar mot mångfalden av högskolesystem, lärosäten, utbildningar och studenter. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

(58) Quality assurance takes into account the needs and expectations of students, all other stakeholders and 
society. (ENQA 2015, s. 8) 

(58) Kvalitetssäkring beaktar behoven och förväntningarna hos studenter, alla övriga intressenter och 
samhället. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

(59) External quality assurance in Part 2 recognises the standards for internal quality assurance in Part 1 
thus ensuring that the internal work undertaken by institutions is directly relevant to any external quality 
assurance that they undergo. In the same way Part 3 refers to Part 2. (ENQA 2015, s. 9) 

(59) Extern kvalitetssäkring i del 2 tar sin utgångspunkt i standarderna för intern kvalitetssäkring i del 1 och 
säkerställer således att lärosätenas interna arbete är direkt relevant för extern kvalitetssäkring av 
verksamheten. På samma sätt utgår del 3 från del 2. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 10) 

(60) Quality assurance policies are most effective when they reflect the relationship between research and 
learning & teaching and take account of both the national context in which the institution operates, the 
institutional context and its strategic approach. (ENQA 2015, s. 11) 

(60) Kvalitetssäkringspolicyn är effektivast när den avspeglar relationen mellan forskning, lärande och 
undervisning samt beaktar såväl det nationella sammanhanget inom vilket lärosätet verkar, som 
lärosäteskontexten och lärosätets strategiska förhållningssätt. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(61) They set out good practice in the relevant area for consideration by the actors involved in quality 
assurance. (ENQA 2015, s. 9) 

(61) De framhåller god praxis inom det aktuella området för beaktande av de aktörer som är involverade i 
kvalitetssäkring. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 10) 

(62) Institutions should have a policy for quality assurance that is made public and forms part of their 
strategic management. (ENQA 2015, s. 11) 

(62) Lärosätena har en kvalitetssäkringspolicy som är offentlig och utgör en del av den strategiska 
styrningen. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(63) Internal stakeholders should develop and implement this policy through appropriate structures and 
processes, while involving external stakeholders. (ENQA 2015, s. 11) 

(63) Interna aktörer utvecklar och tillämpar denna policy genom ändamålsenliga strukturer och processer, 
och externa intressenter involveras. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(64) departments, schools, faculties and other organisational units as well as those of institutional leadership, 
individual staff members and students to take on their responsibilities in quality assurance; (ENQA 2015, s. 
11) 

(64) att institutioner, fakulteter och andra organisatoriska enheter, liksom lärosätets ledning, enskilda 
anställda och studenter tar sin del av ansvaret för kvalitetssäkringen (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
11) 

(65) academic integrity and freedom and is vigilant against academic fraud; (ENQA 2015, s. 11) 



 

 
 

(65) akademisk integritet och frihet samt vaksamhet mot fusk (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(66) The policy translates into practice through a variety of internal quality assurance processes that allow 
participation across the institution. (ENQA 2015, s. 11) 

(66) Policyn operationaliseras genom olika interna kvalitetssäkringsprocesser som tillåter att samtliga vid 
lärosätet deltar. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(67) How the policy is implemented, monitored and revised is the institution’s decision (ENQA 2015, s. 11) 

(67) Hur policyn tillämpas, följs upp och revideras är lärosätets beslut. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
11) 

(68) However, the internal quality assurance ensures that all resources are fit for purpose, accessible, and 
that students are informed about the services available to them. (ENQA 2015, s. 14) 

(68) Den interna kvalitetssäkringen säkerställer emellertid att alla resurser är ändamålsenliga, tillgängliga 
och att studenterna informeras om det stöd som erbjuds dem. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 15) 

(69) Effective processes to collect and analyse information about study programmes and other activities feed 
into the internal quality assurance system. (ENQA 2015, s. 14) 

(69) Effektiva processer för att samla in och analysera information om utbildningarna och övriga aktiviteter 
används i det interna kvalitetssäkringssystemet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 15) 

(70) Institutions should undergo external quality assurance in line with the ESG on a cyclical basis. (ENQA 
2015, s. 15) 

(70) Lärosätena genomgår regelbundet en extern kvalitetssäkring, som är i linje med ESG. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(71) Quality assurance is a continuous process that does not end with the external feedback or report or its 
follow-up process within the institution. (ENQA 2015, s. 16) 

(71) Kvalitetssäkring är en kontinuerlig process som inte avslutas i och med den externa återkopplingen, 
rapporten eller uppföljningsprocessen vid lärosätet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(72) Therefore, institutions ensure that the progress made since the last external quality assurance activity is 
taken into consideration when preparing for the next one. (ENQA 2015, s. 16) 

(72) Lärosätena säkerställer därför att förbättringar som gjorts sedan den förra externa 
kvalitetssäkringsaktiviteten beaktas när de förbereder sig inför den kommande. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 17) 

(73) therefore it is important that external quality assurance recognises and supports institutional 
responsibility for quality assurance. (ENQA 2015, s. 18) 

(73) Det är därför viktigt att den externa kvalitetssäkringen erkänner och stöder lärosätenas ansvar för 
kvalitetssäkringen. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(74) To ensure the link between internal and external quality assurance, external quality assurance includes 
consideration of the standards of Part 1. (ENQA 2015, s. 18) 

(74) För att säkerställa kopplingen mellan intern och extern kvalitetssäkring, beaktar den externa 
kvalitetssäkringen standarderna i del 1. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(75) External quality assurance should be defined and designed specifically to ensure its fitness to achieve the 
aims and objectives set for it, while taking into account relevant regulations. (ENQA 2015, s. 18) 

(75) Extern kvalitetssäkring avgränsas och utformas för att säkerställa att uppsatta målsättningar och syften 



 

 
 

nås, samtidigt som relevanta regelverk beaktas. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(76) In order to ensure effectiveness and objectivity it is vital for external quality assurance to have clear 
aims agreed by stakeholders. (ENQA 2015, s. 18) 

(76) För att säkerställa effektivitet och objektivitet är det av största vikt att den externa kvalitetssäkringen har 
tydliga syften som berörda intressenter kommit överens om. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(77) take into account the need to support institutions to improve quality; (ENQA 2015, s. 18) 

(77) beaktar behovet att stödja lärosätena för att förbättra kvaliteten (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
18) 

(78) allow institutions to demonstrate this improvement; (ENQA 2015, s. 18) 

(78) låter lärosätena visa upp denna förbättring (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(79) The system for external quality assurance might operate in a more flexible way if institutions are able to 
demonstrate the effectiveness of their own internal quality assurance. (ENQA 2015, s. 18) 

(79) Systemet för extern kvalitetssäkring blir mer flexibelt om lärosätena har möjlighet att demonstrera det 
egna kvalitetssäkringssystemets effektivitet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 18) 

(80) External quality assurance processes should be reliable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. (ENQA 2015, s. 18) 

(80) Externa kvalitetssäkringsprocesser är tillförlitliga, användbara och definierade på förhand. De tillämpas 
på ett konsekvent sätt och är publicerade, (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(81) Depending on the design of the external quality assurance system, the institution provides the basis for 
the external quality assurance through a self-assessment or by collecting other material including supporting 
evidence. (ENQA 2015, s. 18) 

(81) Beroende på det externa kvalitetssäkringssystemets utformning, tillhandahåller lärosätena 
utgångspunkten för den externa kvalitetssäkringen antingen genom en självvärdering eller genom att samla 
ihop annat material som innehåller olika typer av belägg. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(82) External quality assurance does not end with the report by the experts. (ENQA 2015, s. 19) 

(82) Den externa kvalitetssäkringen är inte avslutad i och med publiceringen av experternas rapport, 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(83) Any outcomes or judgements made as the result of external quality assurance should be based on explicit 
and published criteria that are applied consistently, irrespective of whether the process leads to a formal 
decision. (ENQA 2015, s. 19) 

(83) Utfall eller bedömningar som görs till följd av extern kvalitetssäkring baseras på explicita och 
publicerade kriterier som tillämpas konsekvent, oavsett om processen leder till ett formellt beslut eller inte. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 20) 

(95) a self-assessment or equivalent; (ENQA 2015, s. 18) 

(95) en självvärdering eller motsvarande (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(96) an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(96) en extern granskning som normalt omfattar ett platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(97) a report resulting from the external assessment; (ENQA 2015, s. 18) 



 

 
 

(97) en rapport om den externa granskningen (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(109) Quality assurance supports the development of a quality culture; (ENQA 2015, s. 8) 

(109) Kvalitetssäkring stöder utvecklingen av en kvalitetskultur. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 9) 

 
Granskning och kontroll 

(6) The findings of the assessment are summarised in a report (cf. Standard 2.5) written by a group of 
external experts (cf. Standard 2.4). (ENQA 2015, s. 19) 

(6) Granskningens iakttagelser sammanfattas i en rapport (se även standard 2.6) som skrivs av en grupp 
externa experter (se även standard 2.4). (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(8) External quality assurance in its various forms can verify the effectiveness of institutions’ internal quality 
assurance, act as a catalyst for improvement and offer the institution new perspectives. (ENQA 2015, s. 15) 

(8) Extern kvalitetssäkring av olika slag kan kontrollera hur effektiv lärosätenas interna kvalitetssäkring är 
och fungera som en katalysator för förbättring samt erbjuda lärosätet nya perspektiv. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 
(accountability) as well as provide advice and recommendations on how it might improve what it is doing 
(enhancement). (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). Det ger råd och 
rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin verksamhet (utveckling). (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 8) 

(20) Institutions need to put in place both processes and tools to collect, monitor and act on information on 
student progression. (ENQA 2015, s. 13) 

(20) Lärosätena behöver införa både processer och verktyg för att samla in, kontrollera och agera utifrån 
information om studenternas progression. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(26) These reviews should lead to continuous improvement of the programme. (ENQA 2015, s. 15) 

(26) Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. (Universitetskanslersämbetet 2015, 
s. 16) 

(89) On-going monitoring and periodic review of programmes (ENQA 2015, s. 15) 

(89) Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 16) 



 

 
 

(90) Any action planned or taken as a result should be communicated to all those concerned. (ENQA 2015, s. 
15) 

(90) Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(91) Regular monitoring, review and revision of study programmes aim to ensure that the provision remains 
appropriate and to create a supportive and effective learning environment for students. (ENQA 2015, s. 15) 

(91) Regelbunden uppföljning, granskning och revidering av utbildningarna syftar till att säkerställa att 
utbudet förblir ändamålsenligt och till att skapa en främjande och effektiv lärandemiljö för studenterna. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(92) They include the evaluation of: (ENQA 2015, s. 15) 

(92) Ovannämnda åtgärder innefattar utvärdering av (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(93) The content of the programme in the light of the latest research in the given discipline thus ensuring that 
the programme is up to date; (ENQA 2015, s. 15) 

(93) utbildningens innehåll i ljuset av den senaste forskningen inom den aktuella disciplinen för att på så sätt 
säkerställa att utbildningen är uppdaterad (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(94) Programmes are reviewed and revised regularly involving students and other stakeholders. (ENQA 
2015, s. 15) 

(94) Utbildningarna granskas och revideras regelbundet, i dialog med studenter och andra intressenter. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

(95) a self-assessment or equivalent; (ENQA 2015, s. 18) 

(95) en självvärdering eller motsvarande (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(96) an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(96) en extern granskning som normalt omfattar ett platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(97) a report resulting from the external assessment; (ENQA 2015, s. 18) 

(97) en rapport om den externa granskningen (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

 
Redovisningsansvar, uppföljning och översyn 

(9) Policies and processes are the main pillars of a coherent institutional quality assurance system that forms 
a cycle for continuous improvement and contributes to the accountability of the institution. (ENQA 2015, s. 
15) 

(9) Vid ett lärosäte utgör strategier och processer grunden för ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, som 
bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten och till lärosätets förmåga att leva upp till sin 
ansvarsskyldighet. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(13) At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of accountability and enhancement. 
(ENQA 2015, s. 7) 

(13) Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckling. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 8) 

(15) A successfully implemented quality assurance system will provide information to assure the higher 
education institution and the public of the quality of the higher education institution’s activities 



 

 
 

(accountability) as well as provide advice and recommendations on how it might improve what it is doing 
(enhancement). (ENQA 2015, s. 7) 

(15) Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så att lärosätet och 
allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter (kontroll). Det ger råd och 
rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin verksamhet (utveckling). (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 8) 

(20) Institutions need to put in place both processes and tools to collect, monitor and act on information on 
student progression. (ENQA 2015, s. 13) 

(20) Lärosätena behöver införa både processer och verktyg för att samla in, kontrollera och agera utifrån 
information om studenternas progression. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(26) These reviews should lead to continuous improvement of the programme. (ENQA 2015, s. 15) 

(26) Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. (Universitetskanslersämbetet 2015, 
s. 16) 

(89) On-going monitoring and periodic review of programmes (ENQA 2015, s. 15) 

(89) Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 16) 

(91) Regular monitoring, review and revision of study programmes aim to ensure that the provision remains 
appropriate and to create a supportive and effective learning environment for students. (ENQA 2015, s. 15) 

(91) Regelbunden uppföljning, granskning och revidering av utbildningarna syftar till att säkerställa att 
utbudet förblir ändamålsenligt och till att skapa en främjande och effektiv lärandemiljö för studenterna. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(94) Programmes are reviewed and revised regularly involving students and other stakeholders. (ENQA 
2015, s. 15) 

(94) Utbildningarna granskas och revideras regelbundet, i dialog med studenter och andra intressenter. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 17) 

 
Läranderesultat (learning outcomes) 

(18) The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have 
been achieved. (ENQA 2015, s. 12) 

(18) Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(21) Students need to receive documentation explaining the qualification gained, including achieved learning 
outcomes and the context, level, content and status of the studies that were pursued and successfully 
completed. (ENQA 2015, s. 13) 

(21) De behöver få dokumentation som förklarar de examina som erhållits, inklusive uppnådda studieresultat 
och sammanhang, nivå, innehåll och status för de studier som bedrivits och framgångsrikt fullgjorts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 



 

 
 

(24) Therefore, institutions provide information about their activities, including the programmes they offer 
and the selection criteria for them, the intended learning outcomes of these programmes, the qualifications 
they award, the teaching, learning and assessment procedures used, the pass rates and the learning 
opportunities available to their students as well as graduate employment information. (ENQA 2015, s. 15) 

(24) Lärosätena tillhandahåller därför information om sin verksamhet. Av informationen framgår vilka 
utbildningar som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilka examina som 
utbildningarna leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används. Det ges 
även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom 
information om arbetsmarknaden för utexaminerade. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(25) Institutions should monitor and periodically review their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs of students and society. (ENQA 2015, s. 15) 

(25) Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 
studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(98) Since 2005, considerable progress has been made in quality assurance as well as in other Bologna 
action lines such as qualifications frameworks, recognition and the promotion of the use of learning 
outcomes, all these contributing to a paradigm shift towards student-centred learning and teaching. (ENQA 
2015, s. 5) 

(98) Sedan 2005 har ansenliga framsteg gjorts såväl inom kvalitetssäkring som inom andra av 
Bolognaprocessens handlingsprogram såsom referensramar för kvalifikationer, erkännande och främjande 
av användningen av lärandemål. Tillsammans bidrar de till ett paradigmskifte mot studentcentrerat lärande 
och studentcentrerad undervisning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 5) 

(105) The diversifying student population and stronger focus on learning outcomes require student-centred 
learning and teaching and the role of the teacher is, therefore, also changing (cf. Standard 1.3). (ENQA 2015, 
s. 13) 

(105) En heterogen studentpopulation och ett starkare fokus på lärandemål kräver ett studentcentrerat 
lärande och en studentcentrerad undervisning, och lärarens roll är därför under förändring (se även 
standard 1.3). (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(108) The programmes should be designed so that they meet the objectives set for them, including the 
intended learning outcomes (ENQA 2015, s. 11) 

(108) Utbildningarna utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan 
uppfyllas av studenterna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

 
Lärande och undervisning 

(14) Higher education institutions have primary responsibility for the quality of their staff and for providing 
them with a supportive environment that allows them to carry out their work effectively. (ENQA 2015, s. 13) 

(14) Lärosätena har det primära ansvaret för kompetensen hos sina anställda och för att tillhandahålla en 
främjande miljö som tillåter dem att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 14) 

(16) Student-centred learning and teaching plays an important role in stimulating students’ motivation, self-
reflection and engagement in the learning process. (ENQA 2015, s. 12) 

(16) Studentcentrerat lärande och undervisning spelar en viktig roll när det gäller att stimulera studenternas 
motivation, självreflektion och engagemang i lärandeprocesserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(19) Providing conditions and support that are necessary for students to make progress in their academic 
career is in the best interest of the individual students, programmes, institutions and systems. (ENQA 2015, s. 



 

 
 

13) 

(19) Att tillhandahålla de förutsättningar och det stöd som behövs för att studenterna ska göra framsteg i sina 
högskolestudier ligger både i den enskilda studentens, utbildningarnas, lärosätenas och högskolesystemens 
intresse. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(20) Institutions need to put in place both processes and tools to collect, monitor and act on information on 
student progression. (ENQA 2015, s. 13) 

(20) Lärosätena behöver införa både processer och verktyg för att samla in, kontrollera och agera utifrån 
information om studenternas progression. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(22) The teacher’s role is essential in creating a high quality student experience and enabling the acquisition 
of knowledge, competences and skills. (ENQA 2015, s. 13) 

(22) Lärarens roll är grundläggande för att möjliggöra goda erfarenheter av högskolestudier och 
tillägnandet av kunskap, kompetens och färdigheter. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(23) For a good higher education experience, institutions provide a range of resources to assist student 
learning. (ENQA 2015, s. 14) 

(23) För att kunna erbjuda goda erfarenheter av högskolestudier, tillhandahåller lärosätena en rad resurser 
för att bistå studenternas lärande. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 15) 

(24) Therefore, institutions provide information about their activities, including the programmes they offer 
and the selection criteria for them, the intended learning outcomes of these programmes, the qualifications 
they award, the teaching, learning and assessment procedures used, the pass rates and the learning 
opportunities available to their students as well as graduate employment information. (ENQA 2015, s. 15) 

(24) Lärosätena tillhandahåller därför information om sin verksamhet. Av informationen framgår vilka 
utbildningar som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilka examina som 
utbildningarna leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används. Det ges 
även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom 
information om arbetsmarknaden för utexaminerade. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(28) The ESG are not standards for quality, nor do they prescribe how the quality assurance processes are 
implemented, but they provide guidance, covering the areas which are vital for successful quality provision 
and learning environments in higher education. (ENQA 2015, s. 6) 

(28) ESG är inte kvalitetsstandarder och föreskriver inte heller hur kvalitetssäkringsprocesserna bör 
tillämpas, men de ger vägledning och täcker områden som är grundläggande för att säkerställa kvalitet i 
utbud och lärandemiljöer inom högre utbildning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(32) A key goal of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (ESG) is to contribute to the common understanding of quality assurance for learning and teaching 
across borders and among all stakeholders. (ENQA 2015, s. 6) 

(32) Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) 
har som huvudsaklig målsättning att, bland alla intressenter, bidra till en gemensam förståelse av 
kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning över gränserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(33) They have played and will continue to play an important role in the development of national and 
institutional quality assurance systems across the European Higher Education Area (EHEA) and cross-
border cooperation. (ENQA 2015, s. 6) 

(33) ESG har spelat och kommer att fortsätta att spela en viktig roll i utvecklingen av kvalitetssäkringssystem 
på nationell nivå och för lärosäten inom det europeiska området för högre utbildning, samt för samarbete 
över landsgränserna. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(45) Quality, whilst not easy to define, is mainly a result of the interaction between teachers, students and the 



 

 
 

institutional learning environment. (ENQA 2015, s. 7) 

(45) Även om kvalitet kan vara svårt att definiera är den huvudsakligen resultatet av interaktionen mellan 
lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(49) The focus of the ESG is on quality assurance related to learning and teaching in higher education, 
including the learning environment and relevant links to research and innovation. (ENQA 2015, s. 7) 

(49) ESG:s fokus är kvalitetssäkring som rör lärande och undervisning i högre utbildning, inklusive 
lärandemiljön och relevanta kopplingar till forskning och innovation. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
7) 

(50) Quality assurance should ensure a learning environment in which the content of programmes, learning 
opportunities and facilities are fit for purpose. (ENQA 2015, s. 7) 

(50) Kvalitetssäkring bör säkerställa en lärandemiljö där innehållet i utbildningarna, lärandemöjligheterna 
och infrastrukturen är ändamålsenliga. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 7) 

(60) Quality assurance policies are most effective when they reflect the relationship between research and 
learning & teaching and take account of both the national context in which the institution operates, the 
institutional context and its strategic approach. (ENQA 2015, s. 11) 

(60) Kvalitetssäkringspolicyn är effektivast när den avspeglar relationen mellan forskning, lärande och 
undervisning samt beaktar såväl det nationella sammanhanget inom vilket lärosätet verkar, som 
lärosäteskontexten och lärosätets strategiska förhållningssätt. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 11) 

(84) Student-centred learning, teaching and assessment (ENQA 2015, s. 25) 

(84) Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(85) Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take 
an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach. 
(ENQA 2015, s. 12) 

(85) Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 12) 

(98) Since 2005, considerable progress has been made in quality assurance as well as in other Bologna 
action lines such as qualifications frameworks, recognition and the promotion of the use of learning 
outcomes, all these contributing to a paradigm shift towards student-centred learning and teaching. (ENQA 
2015, s. 5) 

(98) Sedan 2005 har ansenliga framsteg gjorts såväl inom kvalitetssäkring som inom andra av 
Bolognaprocessens handlingsprogram såsom referensramar för kvalifikationer, erkännande och främjande 
av användningen av lärandemål. Tillsammans bidrar de till ett paradigmskifte mot studentcentrerat lärande 
och studentcentrerad undervisning. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 5) 

(99) it requires a more student-centred approach to learning and teaching, embracing flexible learning paths 
and recognising competences gained outside formal curricula. (ENQA 2015, s. 6) 

(99) Det fordrar att lärande och undervisning blir mer studentcentrerade, en öppenhet mot flexibla 
utbildningsvägar och erkännande av kompetenser som uppnåtts vid sidan av formella läroplaner. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 6) 

(100) respects and attends to the diversity of students and their needs, enabling flexible learning paths; 
(ENQA 2015, s. 12) 

(100) respekteras och beaktas studenternas olikheter och behov, och flexibla studievägar möjliggörs 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 



 

 
 

(101) flexibly uses a variety of pedagogical methods; (ENQA 2015, s. 12) 

(101) används en variation av pedagogiska metoder på ett flexibelt sätt (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 
13) 

(102) regularly evaluates and adjusts the modes of delivery and pedagogical methods; (ENQA 2015, s. 12)  

(102) utvärderas och justeras regelbundet dels sätten att ge utbildningen på, dels de olika pedagogiska 
metoderna (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(103) encourages a sense of autonomy in the learner, while ensuring adequate guidance and support from the 
teacher; (ENQA 2015, s. 12) 

(103) uppmuntras självständighet hos studenten, samtidigt som lämplig vägledning och stöd från läraren 
säkerställs (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(104) Fair recognition of higher education qualifications, periods of study and prior learning, including the 
recognition of non-formal and informal learning, are essential components for ensuring the students’ 
progress in their studies, while promoting mobility. (ENQA 2015, s. 13) 

(104) Rättvist erkännande av examina för högre utbildning, studieperioder och reell kompetens, inklusive 
erkännande av icke-formellt och informellt lärande, är grundläggande komponenter för att säkerställa 
studenternas progression i sina studier och samtidigt främja rörligheten. (Universitetskanslersämbetet 2015, 
s. 14) 

(105) The diversifying student population and stronger focus on learning outcomes require student-centred 
learning and teaching and the role of the teacher is, therefore, also changing (cf. Standard 1.3). (ENQA 2015, 
s. 13) 

(105) En heterogen studentpopulation och ett starkare fokus på lärandemål kräver ett studentcentrerat 
lärande och en studentcentrerad undervisning, och lärarens roll är därför under förändring (se även 
standard 1.3). (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(106) encourages innovation in teaching methods and the use of new technologies. (ENQA 2015, s. 13) 

(106) uppmuntrar förnyelse av undervisningsmetoder och användningen av ny teknik. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 14) 

(107) The needs of a diverse student population (such as mature, part-time, employed and international 
students as well as students with disabilities), and the shift towards student-centred learning and flexible 
modes of learning and teaching, are taken into account when allocating, planning and providing the learning 
resources and student support. (ENQA 2015, s. 14) 

(107) Vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser och studentstöd beaktas behoven 
hos en heterogen studentpopulation (såväl äldre studenter som deltidsstudenter, yrkesarbetande och 
internationella studenter samt studenter med funktionsnedsättning) och övergången till studentcentrerat 
lärande och flexibla lärande- och undervisningsformer. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 15) 

 
Bedömning 

(17) Assessors are familiar with existing testing and examination methods and receive support in developing 
their own skills in this field; (ENQA 2015, s. 12) 

(17) Examinatorer och övriga bedömare är väl insatta i befintliga tentamens- och examinationsmetoder och 
får stöd i att utveckla sin kompetens inom området. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(18) The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have 
been achieved. (ENQA 2015, s. 12) 



 

 
 

(18) Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(24) Therefore, institutions provide information about their activities, including the programmes they offer 
and the selection criteria for them, the intended learning outcomes of these programmes, the qualifications 
they award, the teaching, learning and assessment procedures used, the pass rates and the learning 
opportunities available to their students as well as graduate employment information. (ENQA 2015, s. 15) 

(24) Lärosätena tillhandahåller därför information om sin verksamhet. Av informationen framgår vilka 
utbildningar som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilka examina som 
utbildningarna leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används. Det ges 
även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom 
information om arbetsmarknaden för utexaminerade. (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 16) 

(27) External quality assurance processes should be reliable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. They include an external assessment normally including a site visit; (ENQA 2015, s. 18) 

(27) Externa kvalitetssäkringsprocesser är tillförlitliga, användbara och definierade på förhand. De tillämpas 
på ett konsekvent sätt och är publicerade, samt omfattar en extern granskning som normalt omfattar ett 
platsbesök (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 19) 

(84) Student-centred learning, teaching and assessment (ENQA 2015, s. 25) 

(84) Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 12) 

(85) Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take 
an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach. 
(ENQA 2015, s. 12) 

(85) Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. (Universitetskanslersämbetet 
2015, s. 12) 

(86) Considering the importance of assessment for the students’ progression and their future careers, quality 
assurance processes for assessment take into account the following: (ENQA 2015, s. 12) 

(86) Med tanke på den betydelse som bedömningen av studenterna har för deras progression och framtida 
yrkesliv, bör kvalitetssäkringsprocesser ta hänsyn till följande: (Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(87) The criteria for and method of assessment as well as criteria for marking are published in advance; 
(ENQA 2015, s. 12) 

(87) Såväl kriterier som metoder för bedömning och betygskriterier publiceras på förhand. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 

(88) Students are given feedback, which, if necessary, is linked to advice on the learning process; (ENQA 
2015, s. 12) 

(88) Studenterna får återkoppling, som vid behov innehåller vägledning kopplad till lärandeprocessen. 
(Universitetskanslersämbetet 2015, s. 13) 
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