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Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forsknings-
baserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens 
och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och 
samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka 
relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen 
av ett internationellt starkt lärosäte.

Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och 
stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna 
för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och 
arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant 
lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina  
medarbetare och studenter.

Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera sam- 
verkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till 
lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera 
för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå 
i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbild-
ningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska 
incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att 
kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinci-
perna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i 
hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan 
resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna 
inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande 
eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan 
upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas 
gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och 
det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma.

Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att 
samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda 
studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och 
utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas  

Sammanfattning
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i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning 
på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. 
Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att 
externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter 
såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med.

För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan 
till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

•  att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkans- 
insatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;

•  att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styr- 
dokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt 
att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätes- 
övergripande nivå;

•  att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska 
åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumen-
tation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;

•  att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande 
dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa 
system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkans-
arbetet uppmärksammas och belönas.

* * *

Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas 
strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbild-
ningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på  
vilka sätt?

I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen 
för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade 
utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier 
och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit 
att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till 
att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till 
samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av 
utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för 
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samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samver-
kansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande 
personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med 
studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och 
att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot 
samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

Läsanvisningar
Denna skrift inleds med att beskriva samverkansbegreppet och hur det relaterar 
till utbildningsprogram, lärande, kvalitet och relevans (kapitel 1). Ett avsnitt om 
projektets arbetssätt är också inkluderat i detta kapitel.

Därefter beskrivs strategier för hur samverkansaktiviteter kan integreras i 
dagens och morgondagens utbildningsprogram, och hur sådana aktiviteter kan 
påverka utbildningars kvalitetsutveckling (kapitel 2).

Att det behövs tydliga verksamhetsmål och en genomgripande förståelse för 
vikten av ett integrerat samverkansperspektiv på alla nivåer och i alla funktioner 
vid ett lärosäte är utgångspunkten för en diskussion om hur samverkans- 
integrerad utbildning kan organiseras för att bidra till kvalitet och relevans i 
utbildningsverksamheten (kapitel 3).

Baserat på en undersökning av ett antal utbildningsprogram inom ett brett 
fält av akademiska ämnesområden vid de i projektet ingående lärosätena har 
vi identifierat vilka typer av samverkan som stärker utbildningens kvalitet och 
relevans, samt hur dessa kan kategoriseras och förstärkas (kapitel 4).

Eftersom integrerad samverkan kan ses som en del i det pedagogiska 
arbetet har det även studerats hur samverkan i utbildningen kan dokumenteras, 
följas upp och utvärderas så att det utvecklar kvalitet i det ömsesidiga lärandet 
mellan lärare, student och berörd samhällsaktör (kapitel 5).

Hur samverkansaktiviteter kan uppmärksammas, styras och belönas inom 
ramen för en pedagogisk meritportfölj för lärare diskuteras i kapitel 6.

I det avslutande kapitel 7 återges ett antal reflektioner om de avtryck 
projektets praktiska arbete har gett i verksamheten vid de involverade lärosätena. 
En del av arbetet har även handlat om att undersöka vad som tidigare har skrivits 
och gjorts på temat samverkan i utbildning – både ur ett nationellt och ett interna-
tionellt perspektiv. Insikterna från detta arbete löper som en röd tråd igenom hela 
skriften, men kan också läsas i sin helhet i Sköld (2016).

Slutligen finns det till denna skrift en ackompanjerande del som lyfter 
fram och problematiserar några av de initiativ inom utbildningssamverkan som 
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bedrivs vid de i projektet ingående lärosätena, se ”Vägen till samverkanssäkrad 
utbildning: möjligheter och utmaningar”.

Om projektet och författarna
Projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram har finansierats av Vinnova 
inom programmet ”Universitets och högskolors strategiska utveckling av 
samverkan” och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Malmö högskola 
och Umeå universitet. Projektet har letts av representanter för lärosätesled-
ningarna och har genomförts av de funktioner inom lärosätena som arbetar med 
strategier och stödprocesser för utbildning och samverkan, i nära samarbete med 
lärare, kurs- och programansvariga. De som författat denna skrift, eller som har 
haft ansvar för koordinering av aktiviteter inom projektets arbetspaket, är följande:

Charlotte Ahlgren-Moritz, vicerektor för samverkan, Malmö högskola

Anna-Karin Alm, chef Innovation och utveckling, Malmö högskola

Cecilia Christersson, prorektor, Malmö högskola

Anette Eikelboom Sällström, projektsamordnare vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet

Mattias Esbjörnsson, samverkanskoordinator, Malmö högskola

Andreas Jacobsson, prodekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, Umeå universitet

Jeanette Persson, projektkoordinator vid Innovation och utveckling, Malmö högskola

Anna-Carin Ramsten, forskningskoordinator vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och 
Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Jakob Rehme, biträdande professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 
Linköpings universitet

Mats Reinhold, projektsamordnare vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet

Karin Sjögren, kvalitetskoordinator, Malmö högskola

Victoria Sörensson, projektsamordnare vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, Linköpings universitet

Skrivarbetet har koordinerats av Richard Topgaard, projektledare vid Innovation och utveckling, 
Malmö högskola.

SA
M

M
A

N
FATTN

IN
G



11

I forsknings- och innovationspropositionen 2012 fick Vinnova i uppdrag att stödja 
lärosätenas strategiska arbete med samverkan, samt att ta fram ett förslag till nytt 
resursfördelningssystem med metoder och kriterier för bedömning av kvalitet 
och relevans i samverkan. Året därpå gjorde Vinnova därför en riktad utlysning 
till samtliga ledningsfunktioner vid lärosätena som syftade till att stödja de 
initiativ man såg som mest angelägna för att förbättra och utveckla samverkan 
med samhället.

Det finns en förväntan om att högre utbildning och forskning ska bidra till 
positiv samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Samverkan mellan forskning 
och näringsliv pekas ofta ut som en viktig nyckel för detta, och samhället satsar 
därför på att främja forskningssamarbeten och innovation.

Vi, det vill säga Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå univer-
sitet, vill i detta sammanhang lyfta fram att våra studenter utgör en mycket viktig – 
kanske den viktigaste – resursen för en fortsatt positiv samhällsutveckling. Genom 
utbildning med hög kvalitet kan vi förbereda studenterna för att självständigt 
kunna agera och bidra i ett föränderligt arbetsliv och utveckla vårt samhälle. I 
många av våra utbildningar samverkar vi med representanter för arbetslivet och 
samhällets olika aktörer och därför är det strategiskt viktigt för oss som lärosäten 
att kontinuerligt utveckla och stärka samverkansarbetet inom våra utbildningar.

Inom projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram har vi arbetat 
för att belysa, utveckla och formulera strategier för hur samverkansaktiviteter 
kan integreras i våra utbildningsprogram på ett systematiskt och hållbart vis. 
Projektet har genomförts av de funktioner inom våra lärosäten som arbetar med 
stödprocesser för utbildning och samverkan i nära samarbete med företrädare för  

Förord
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utbildningsprogram och undervisning. Erfarenhetsutbyte och gemensamt 
lärande, på tvärs över funktioner inom lärosätena och mellan våra lärosäten, har 
varit bärande och givande för samarbetet.

I denna publikation vill vi dela med oss av våra erfarenheter från arbetet 
och lyfta fram områden vi ser som angelägna att utveckla för att kunna stärka 
kvalitet i samverkan och därmed också kvalitet i högre utbildning. Det är vår 
förhoppning att innehållet ska vara av intresse för dig som på något sätt arbetar 
med samverkan inom högre utbildning. Publikationen innehåller också ett antal 
goda exempel som vi inspirerats av och som vi hoppas kan inspirera dig.

Vi vill också passa på att tacka alla er som med engagemang och intresse 
bidragit till arbetet.

Malmö i april 2016.

Styrgruppen för Samverkanssäkrade utbildningsprogram,

Cecilia Christersson (ordförande), prorektor, Malmö högskola
Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, Umeå universitet
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, Linköpings universitet
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan, Malmö högskola
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Vi har som lärosäten uppdraget att utbilda våra studenter så att de kan tillämpa 
sina kunskaper i arbetslivet och bidra till en positiv samhällsutveckling. Våra 
utbildningar ska hålla hög kvalitet och de måste kontinuerligt utvecklas i takt 
med nya forskningsrön och kunskapsutvecklingen i samhället. Nya utbildningar 
behöver också skapas för att möta de utmaningar samhället står inför. Därför 
är det viktigt för oss att på olika sätt samverka med företrädare för arbetslivet 
och andra aktörer i samhället. För professionsinriktade utbildningar, som till 
exempel lärar- och sjuksköterskeutbildningar, är samverkan en nödvändig förut-
sättning eftersom kunskapsmålen kräver verksamhetsförlagd utbildning. Men 
även för mer generella utbildningar, såsom inom ekonomi och statsvetenskap, är 
samverkan med externa intressenter viktig eftersom den ökar möjligheterna att 
erbjuda en attraktiv, aktuell och relevant utbildning.

Som lärosäten betraktade är Linköpings universitet, Malmö högskola och 
Umeå universitet exempel på breda, men sinsemellan olika, lärosäten avseende 
innehållsmässiga profiler och geografiska förutsättningar för samverkan. Dock 
delas uppfattningen att samverkan utgör en värdefull del av utbildnings- och 
forskningsverksamheten och att samverkan är av strategisk betydelse för 
lärosätenas kvalitet och utveckling. Det innebär i sin tur att det finns ett behov 
av att synliggöra samverkan men också att kunna värdera samverkan inom det 
ordinarie kvalitetsarbetet inom lärosätena.

Vårt gemensamma projekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, 
tar utgångspunkt i följande frågeställningar: På vilka sätt bidrar samverkans- 
aktiviteter till utbildningens kvalitet? Hur bedöms och värderas det mervärde 
som samverkan i utbildningen ger? Hur kan lärosätet bidra till ökad kvalitet 
i utbildningen genom strategiska insatser för att värdera, stärka och utveckla 
förutsättningarna för samverkan? Genom projektet vill vi belysa och förstå  

1. Samverkan och kvalitet i högre utbildning
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förutsättningarna för det samverkansarbete som sker vid våra lärosäten idag. 
Detta är nödvändigt för att vi som lärosäten ska kunna utveckla och formulera 
modeller och strategier för att integrera samverkan i våra utbildningsprogram på 
ett systematiskt och långsiktigt sätt. Vi vill också dela med oss av våra erfaren-
heter och resultat för att bidra till den pågående diskussionen om hur vi i Sverige 
kan förbättra och stärka lärosätenas samverkan med det samhälle lärosätena är 
en så viktig del av.

Projektets fokus på utbildningsprogram
Majoriteten av studenterna vid våra lärosäten väljer att läsa en programutbildning 
snarare än fristående kurser. Programutbildningarna är ofta, men inte alltid, 
yrkesinriktade och innebär för studenterna i de flesta fall tre års utbildning eller 
längre. Utbildningsprogrammen utgör alltså basen för lärosätenas utbildnings-
verksamhet och de ska planeras och genomföras så att studenterna utvecklar de 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att bli en del 
av arbetslivet.

Arbetet med att utveckla och säkerställa kvaliteten i utbildningen är en 
angelägenhet för hela lärosätet och det kräver ett systematiskt arbetssätt på insti-
tutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Uppföljning och analys är, bland många 
andra, exempel på användbara redskap för det arbetet. Utbildningsprogrammen 
med tillhörande examina, och därmed examensbeskrivningarnas målformu-
leringar, utgör grunden för granskning och bedömning av kvalitet i högre 
utbildning, och det är högskolornas ansvar att garantera utbildningarnas kvalitet.

Samtidigt är kvalitet ett komplext begrepp som bland annat relaterar till 
de ingående parternas förutsättningar, förväntningar, individuella insatser 
och inte minst upplevelser av det som sker. Lärosätets ledning, medarbetare, 
studenter och externa samarbetspartners utgör därför nyckelaktörer i kvalitets-
arbetet. Kvaliteten i ett enskilt utbildningsmoment kan sägas vara summan av 
alla ingående parters bidrag vid varje givet tillfälle. Därför är det angeläget att 
fånga och definiera de olika dimensioner som sammantaget beskriver kvaliteten 
i momentet och hur momentet relaterar till kursens lärande- och examensmål. På 
så sätt är det möjligt att bedöma om utbildningsmomentet uppnår fullgod kvalitet 
för alla parter.

I projektet har vi ur ett programperspektiv undersökt hur de olika samver-
kansbaserade momenten bidrar till studenternas lärande och utveckling, och 
därmed till utbildningsprogrammets kvalitet i sin helhet. 
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Begreppet samverkan i utbildning
Riksdag och regering, men även studenter (Sveriges förenade studentkårer 
2014) och arbetsgivare (Krassén 2013), lyfter ofta fram samverkan med samhälle 
och arbetsliv som en viktig och värdefull parameter för kvalitet och relevans i 
forskning och högre utbildning. Regeringen gav i den senaste forsknings-
propositionen (prop. 2012/13:30) Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att 
utveckla modeller för hur kvalitet och prestation i samverkan kan värderas 
och ingå som grund i ett framtida resurstilldelningssystem för forskning och  
forskarutbildning. Vinnova fick också uppdraget att stödja lärosätenas strategiska 
arbete med samverkan.

Uppdragen har bidragit till att sätta samverkansarbetet vid lärosätena 
i fokus och har även bidragit till att samverkan inom utbildning lyfts fram i 
samhällsdebatten som strategiskt viktig för lärosätena och för Sverige (Sveriges 
Ingenjörer 2013; Bengtsson 2013). Samverkan med samhällets olika aktörer 
framhålls ha stor betydelse för lärosätenas möjlighet att erbjuda studenterna en 
utbildning med aktuellt och relevant kunskapsinnehåll i god lärandemiljö. Mötet 
med omvärlden bidrar också på olika sätt till examensbeskrivningarnas mål 
rörande Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga, och Värderingsförmåga 
och förhållningssätt. Men hur mötet sker och i vilken grad samhällets aktörer 
engageras varierar mycket från utbildning till utbildning.

Universitetens samverkan med omvärlden är dock ingen ny företeelse. 
Tvärtom utgör samverkan ofta en helt naturlig del av det dagliga arbetet 
för lärare inom akademin – så pass naturlig att en del lärare och program- 
ansvariga inte reflekterar över att det skulle kunna klassificeras som samverkan. 
Därför efterfrågas ett förtydligande av vad som avses med begreppet 
samverkan i utbildning. Det behövs både som utgångspunkt för dialogen om 
samverkan, men också som stöd för beskrivningen av hur samverkan bidrar till  
utbildningarnas kvalitet.

Utbildningsprogram är olika till karaktär och innehåll, och den breda 
definitionen av samverkan – det vill säga samarbete med aktör utanför högskole- 
systemet – är giltig för all utbildning. Med utgångspunkt i denna breda definition 
måste sedan samverkansbegreppet preciseras för varje enskilt program utifrån 
dess förutsättningar och dess lärande- och examensmål. Genom att program- 
ansvariga tillsammans med kursansvariga, lärare och studenter reflekterar över 
den samverkan som sker och på vilket sätt samverkan bidrar till den individuella 
kursen, och till programmet i sin helhet, kan man närma sig både definitionen 
och värdet av samverkan för det enskilda programmet, och därmed också ett 
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svar på hur samverkan bidrar till kvaliteten i utbildningen. En sådan dialog 
behöver föras inför inrättandet av ett nytt program, men också som en del av det 
ordinarie kvalitetsarbetet. Genom att utbildningens intressenter regelbundet 
reflekterar kring samverkan och dess processer kan utbildningen utvecklas så att 
studenterna får en relevant utbildning ur såväl ett kunskapsperspektiv som ur ett 
samhällsperspektiv.

Kvalitet i högre utbildning
Ansatsen för vårt arbete inom Samverkanssäkrade utbildningsprogram har varit 
att samverkan ska vara en integrerad del av utbildningsprogrammen. Följakt-
ligen ska samverkan utvecklas och följas upp som en integrerad del av lärosätets 
interna kvalitetssäkringssystem för utbildning. Detta arbete styrs ytterst av 
högskolelagen (SFS 1992:1434) som föreskriver att staten som huvudman ska 
anordna högskolor för (1) utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig 
grund samt på beprövad erfarenhet, och (2) forskning och konstnärlig forskning 
samt utvecklingsarbete. Det slås också fast att det i högskolornas uppgift ska ingå 
att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet 
samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Högskolelagen stipulerar alltså att verksamheten ska bedrivas så att det 
finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. Verksamheten ska också 
anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildning och forskning, och tillgängliga 
resurser ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 
Dessutom föreskriver högskolelagen, enligt lagändring från 2013, att kvalitets-
arbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter 
(SFS 2013:119).

Lagen anger de generella kunskaper och förmågor som studenter ska 
utveckla under högskoleutbildning. Lagens intentioner utvecklas i högskoleför-
ordningens (SFS 1993:100) bilaga 2, Examensordning, som anger vilka examina 
som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt vilka krav 
som ska uppfyllas för respektive examen. Målen i examensbeskrivningarna 
är grupperade under tre rubriker som speglar lagens intentioner och dessa 
är gemensamma för alla utbildningar: Kunskap och förståelse, Färdighet och 
förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att ansvara 
för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom att utvärdera att utbildningen 
uppfyller kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna. Dock ger varken 
lag eller förordning en entydig och exakt definition av vad som är kvalitet i 
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högre utbildning, mer än att kvalitet är en gemensam angelägenhet för personal  
och studenter.

Kvalitetsbegreppet är i likhet med samverkan ett sammansatt och öppet 
begrepp, och definieras i hög grad av den som tillfrågas. Utbildningskvalitet 
påverkas av många faktorer såsom förekomsten av goda och välutbildade lärare, 
tillgången på ekonomiska resurser, användandet av pedagogiska modeller 
kopplade till studenternas förutsättningar, och hur den administrativa stödverk-
samheten är utformad. Kvaliteten påverkas också av hur väl samarbetet, det vill 
säga samverkan, med aktörer utanför lärosätet fungerar. Varje lärosäte har ett 
ansvar att ställa dessa frågor i sitt systematiska arbete för att säkra och utveckla 
kvalitet. Inom projektet har vi arbetat fram förslag på hur detta kan genomföras.

Utbildningskvalitet ur ett europeiskt perspektiv
Som en följd av det europeiska samarbetet för högre utbildning, den så kallade 
Bolognaprocessen, bildades år 2000 organisationen The European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). ENQA är en medlemsorgani-
sation för kvalitetssäkringsorgan såsom UKÄ och syftar till att främja samarbete 
och dela erfarenheter om kvalitetssäkring av högre utbildning. Medlemmarna 
i ENQA har gemensamt bidragit till att formulera standarder och riktlinjer för 
intern och extern kvalitetssäkring av högre utbildning, nämligen ramverket 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, eller kort ESG (ESG 2015). Dessa standarder med tillhörande 
riktlinjer utgör inte regler för hur lärosäten ska arbeta med kvalitetssäkring utan 
ger snarare vägledning för grunderna till lärosätenas interna kvalitetssäkrings-
system för utbildning.

UKÄ har översatt ESG till svenska (UKÄ 2015) och översättningen är tänkt 
att utgöra ett stöd i kvalitetssäkring av högre utbildning i Sverige, såväl för 
lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete som för UKÄ:s tillsynsutövning. Det 
är därmed i relation till standarderna för intern kvalitetssäkring, vilka återges i 
tabell 1.1, som lärosätenas system för kvalitetssäkring måste utformas och som de 
sedermera kommer att granskas utifrån.

I relation till samverkan lyfter ESG (UKÄ 2015) under rubriken Policy för 
kvalitetssäkring särskilt fram vikten av att externa intressenter involveras i kvali-
tetssäkringen. Kvalitetssäkringspolicyn ska också omfatta de delar av lärosätets 
aktiviteter som utförs av annan part, vilket ju ofta är fallet vid samverkan i till 
exempel verksamhetsförlagda moment i professionsutbildningar. Hur detta 
genomförs, följs upp och revideras är upp till varje enskilt lärosäte att besluta om. 
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Standarder och riktlinjer för intern kvalitetssäkring

1.1  Policy för kvalitetssäkring
 Lärosätena har en kvalitetssäkringspolicy som är offentlig och utgör en del av den strategiska styrningen. 

Interna aktörer utvecklar och tillämpar denna policy genom ändamålsenliga strukturer och processer, 
och externa intressenter involveras.

1.2  Utformning och inrättande av utbildning
 Lärosätena har processer för utformningen och inrättandet av utbildningar. Utbildningarna utformas så 

att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan uppfyllas av lärare och studenter. 
Den examen som en utbildning leder till är tydligt specificerad och kommunicerad samt refererar till den 
rätta nivån inom den nationella referensramen för examina och, följaktligen, till den europeiska referens-
ramen för kvalifikationer.

1.3  Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
 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.

1.4  Antagning av studenter, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis
 Lärosätena tillämpar på ett konsekvent sätt fördefinierade och publicerade regler som omfattar hela 

studentens studietid, det vill säga antagning, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis.

1.5  Undervisande personal
 Lärosätena säkerställer kompetensen hos lärarna. Rättvisa och transparenta processer för rekrytering och  

kompetensutveckling av personal tillämpas.

1.6  Läranderesurser och studentstöd
 Lärosätena avsätter tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställer att 

det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

1.7  Informationshantering
 Lärosätena säkerställer att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv 

styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter.

1.8  Information till allmänheten
 Lärosätena publicerar information om den egna verksamheten, inklusive utbildningarna, som är tydlig, 

korrekt, objektiv, uppdaterad och lättillgänglig.

1.9  Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna
 Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att 

studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. 
Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller 
genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

1.10 Regelbunden extern kvalitetssäkring
 Lärosätena genomgår regelbundet en extern kvalitetssäkring, som är i linje med ESG.

Samverkan i utbildning har på olika sätt relevans även för de övriga standarderna 
för intern kvalitetssäkring i ESG (se tabell 1.1) och det är därför angeläget att 
lärosätets kvalitetssäkringspolicy också omfattar den samverkan som sker inom 
ramen för utbildningen, som en integrerad del av verksamheten.

Tabell 1.1 Standarder för intern kvalitetssäkring inom
 det europeiska om

rådet 
för högre utbildning (U

KÄ
 2015).
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Tillvägagångssätt
Målsättningen med projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram var att 
utveckla metoder och riktlinjer för en systematisk uppföljning och utveckling 
av samverkan inom de i projektet ingående lärosätenas utbildningar. Specifikt 
har arbetet inriktats på att ta fram underlag som kan användas för att identifiera 
samverkansinslag i utbildningsprogram och tydliggöra hur dessa inslag bidrar 
till studenternas lärande och utbildningarnas kvalitet. En förhoppning är att 
fördjupad kunskap om samverkan, och förutsättningarna för samverkan, ska 
utgöra grunden för lärosätenas strategiska arbete inom området.

Projektet har letts av representanter för lärosätesledningarna och genomförts 
av de funktioner inom lärosätena som arbetar med strategier och stödprocesser 
för utbildning och samverkan, i nära samarbete med programansvariga. Parallellt 
med projektet pågick universitetskansler Harriet Wallbergs utredning av ett 
nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Efter remissrunda lämnade 
regeringen i december 2015 en skrivelse (2015/16:76) till riksdagen där regeringen 
redogör för sin bedömning och avsikt att ge Universitetskanslersämbetet, 
UKÄ, i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett nytt system för kvalitets-
säkring. Även lärosätena har parallellt arbetat med att utveckla interna system 
för utveckling och uppföljning av kvalitet i utbildningen. Projektets resultat har 
löpande kommunicerats och länkats till detta arbete.

Projektets arbete inleddes med kartläggningar av de samverkansinslag som 
ingår i utvalda program vid lärosätena. Målsättningen var att förstå vilka samver-
kansinslag som genomförs och hur dessa bidrar till att uppfylla inte bara utbild-
ningens lärande- och examensmål utan också lärosätets, studenternas och de 
olika intressenternas förväntningar. Kartläggningarna genomfördes utifrån det 
enskilda lärosätets strategiska behov genom intervjuer med programansvariga 
och nämndordföranden. Samtidigt undersöktes också hur de formella dokument 
som styr inrättandet av nya program tar hänsyn till och omfattar samverkan.

Vid Linköpings universitet valdes initialt fyra program från olika fakulteter 
ut för intervjuer. För att få en mer komplett bild av samverkan intervjuades 
därefter programansvariga från ytterligare 20 utbildningsprogram med fokus på 
tre frågeområden: (1) deras syn på samverkan, (2) vilken samverkan som ingår 
i programmet i dagsläget, samt (3) på vilket sätt de ser att de kan utveckla och 
utvärdera samverkan över tid.

Vid Malmö högskola valdes sex olika program ut för deltagande i projektet. 
Programmen valdes ut så att högskolans samtliga fakulteter skulle vara represen-
terade och engagerade, samt att programmen skulle representera utbildningar på 
grund- och avancerad nivå, yrkesutbildning, generell examen och internationell 



20

utbildning. Dessutom valdes utbildningarna för att reflektera samverkan med 
olika sektorer i samhället: näringsliv, offentlig och idéburen sektor. De program- 
ansvariga intervjuades och gavs också möjlighet att inom ramen för projektet 
utveckla samverkan inom sitt program.

Vid Umeå universitet gjordes kartläggningen genom att 100 program- 
ansvariga vid lärosätet tillfrågades om förekomsten av 16 olika exempel på 
samverkansinslag. Fem program, ett från vardera fakultet och lärarutbildningen, 
fick också i uppdrag att beskriva och arbeta med att förbättra, utveckla och syste-
matisera samverkan inom respektive program.

Samtliga utbildningsprogram som ingått i projektet anges i tabell 1.2.
Erfarenheterna och lärdomarna från kartläggningsarbetet har delats 

mellan projektdeltagarna och diskuterats i workshops med programansvariga 
inom våra lärosäten och vid lärosätesgemensamma möten. Arbetet resulterade 
även i att ett antal strukturella utmaningar identifierades. Med utgångs-
punkt i dessa initierades utvecklingsprojekten inom programmen för att 
adressera och undersöka hur samverkan kan stärkas inom ramen för ett enskilt  
utbildningsprogram.

Kartläggningsarbetet har sammanfattats och illustrerats i form av matriser 
som kan användas som underlag för att identifiera och beskriva samverkans- 
inslag. Exempelvis har Umeå universitet utvecklat en matris över sam- 
verkansinslag med beskrivningar och kopplingar till aktivitet, progression, 
examination, nationella mål, studentdelaktighet, beroenden och förutsättningar. 
Matrisen finner man på webbadressen korta.nu/ecd, alternativt genom att på  
aurora.umu.se göra en sökning på ”Samverkansinslag i utbildning”.

Samarbetet i projektet har kännetecknats av öppenhet, erfarenhetsutbyte 
och gemensamt lärande om samverkan och förutsättningarna för samverkan 
inom högskoleutbildning. Resultaten och slutsatserna av arbetet belyses i kapitel 
2–6. Några av de utvecklingsprojekt som genomförts beskrivs som fallstudier i 
”Vägen till samverkanssäkrad utbildning: möjligheter och utmaningar”.

Samverkansinslagen är ofta beroende av enskilda lärares engagemang, 
förmågor och nätverk. Sådan skicklighet i utbildning och samverkan premieras 
oftast inte i de akademiska meriterings- och belöningssystemen som av tradition 
är inriktade på att värdera och premiera prestationer inom forskningsområdet. 
Därför är det angeläget att undersöka hur svenska lärosäten gemensamt kan 
verka för att samverkansskicklighet ska vara meriterande vid anställning och 
befordran. Vi har inom ramen för projektet påbörjat ett utvecklingsarbete vid 
våra lärosäten och detta arbete beskrivs i kapitel 6.
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Inom ramen för projektet har ett särskilt uppdrag lämnats till Helix, ett flerveten- 
skapligt centrum vid Linköpings universitet, att genomföra en litteraturstudie 
för att identifiera och sammanställa tidigare forskning om samverkan inom hög- 
skoleutbildning och dess relation till utbildningskvalitet. Översikten omfattar 
vetenskaplig litteratur baserad på skandinavisk empiri. Rapporten, ”Samverkan 
och utbildningskvalitet”, är författad av Birgitta Sköld och publiceras under 2016 i 
Helix rapportserie (Helix Rapport 16:001).
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2. Att samverkanssäkra utbildningsprogram

1.1 Policy för kvalitetssäkring
1.2 Utformning och inrättande av utbildning
1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
1.5 Undervisande personal
1.6 Läranderesurser och studentstöd
1.7 Informationshantering
1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

PROGRAM

FAKULTET

LÄROSÄTE

KURS

INDIVIDER

Detta kapitel har bäring på följande av ESG:s standarder och riktlinjer för intern  
kvalitetssäkring (se kapitel 1):
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Detta kapitel behandlar hur man kan se på samverkan på programnivå och 
hur programansvariga kan förhålla sig till samverkan, inte minst i termer av 
utveckling av utbildningsprogram. Att ha en stor andel samverkan är inte lika 
relevant för alla utbildningsprogram och därför bör begreppet ”samverkansäkrad” 
ses som ett relativt begrepp som är kopplat till programmets lärandemål, snarare 
än att vara en absolut nivå av antalet samverkansaktiviteter. Följaktligen hör 
samverkan samman med programmets kvalitet och blir därför en del av kvalitets-
säkringen av de olika programmen. De samverkansinslag som sker inom ramen 
för kurser är den kursansvariges ansvar. Ansvaret för synen på samverkan inom 
programmet bör däremot ligga på programansvariga, och därmed på respektive 
programnämnd, programråd eller motsvarande där dialogen om samverkan 
bör föras och följas upp. Projektets förslag är att samverkan på programnivå 
kan hanteras genom en kortfattad beskrivning och reflektion över (1) hur man 
arbetar med externa ledamöter i programnämnder, programråd eller branschråd 
för att utveckla programmet över tid, samt (2) de samverkanslag som finns inom 
ramen för programmet. I tillägg föreslår vi även (3) att studenters engagemang 
i samverkan, vilket ofta är kopplat till övergången från studier till arbetsliv, är 
viktigt att belysa.

Samverkan i utbildningsprogram
Många lärosäten har i dag en stor del samverkan i sina utbildningsprogram. 
Projektet har påvisat att det mellan olika program finns en variation vad gäller 
utbildningars samverkansinslag. För många program, till exempel professions-
utbildningar, är samverkan en relevant del av verksamheten i och med att det 
finns ett tydligt syfte med vad programmet ska leda till. Samtidigt finns det också 
utbildningsprogram som valt att inte profilera sig mot en specifik bransch eller 
arbetsområde och i dessa program kan samverkansinslagen vara betydligt färre 
och svårare att införa. Att samverkanssäkra utbildningsprogram blir därmed 
ett relativt begrepp där det för vissa program är relevant med en stor andel 
samverkan, för andra mindre, beroende av de mål programmen har.

Mycket av den samverkan som bedrivs är snarlik mellan program men 
man använder olika begrepp. Det finns ett starkt intresse att lära mellan 
program vad gäller goda exempel och nya idéer vad gäller specifika samverkans- 
inslag, men även hur man praktiskt kan lösa saker som avtal för verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) eller förhållningssätt till samverkanspart i kurser eller 
examensarbeten. Med andra ord har det framkommit ett behov av utbyte av idéer 
och erfarenheter, både i termer av vad som görs men även hur samverkan utförs.
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Programansvarigas inställning till samverkan
En stor andel av de programansvariga som intervjuats inom projektet menar 
att de har möjlighet att kontrollera och styra kurser inom programmen mot 
specifika samverkansinslag. De är i stort även positivt inställda till samverkan 
eftersom den tydliggör relevansen av utbildningsprogrammet och därmed ökar 
motivationen för studenterna. Att initialt tillsammans med representanter från 
arbetsmarknaden stämma av tänkbara innehåll i program, samt att inkludera 
samverkansinslag som skapar orientering, möjlighet att applicera teori i praktik, 
och att träna färdigheter, blir därför logiskt.

Bland programansvariga finns det en stor samstämmighet att det är bra 
med samverkan i utbildning, inte minst för att kunna marknadsföra utbildnings-
program, men också för att kunna belysa programmets relevans för studenter och 
för att kunna öka studenternas motivation. Samtidigt menar man att samverkan 
ofta blir en resursfråga eftersom denna tar mer resurser och arbete i anspråk än 
traditionell undervisning. Att arbeta med samverkan innebär i dagsläget inte 
att man får högre kurstilldelning, och därför måste man som programansvarig 
prioritera mellan vad man ska satsa på och vad man i så fall behöver minska på. 
Avvägningen mellan samverkan och andra viktiga delar i undervisningen, som 
forskningsanknytning eller internationalisering, tenderar följaktligen att bli svår.

Synliggörande av samverkan i utbildningsprogram
I detta projekt har vi konstaterat att det finns en stor andel samverkan i lärosätens 
utbildningsprogram och att det förekommer betydligt fler samverkansinslag än 
vad som faktiskt synliggörs. För att kunna samverkanssäkra utbildningsprogram 
bör lärosäten belysa samverkan genom att beskriva och dokumentera vad som 
redan sker snarare än att försöka förändra arbetssätten hos de programansvariga. 
Vad som dock bör framhållas är att det finns en fara i att lägga på ytterligare 
krav på utvärdering och dokumentation av vad som görs eftersom detta skapar 
merarbete utan att i egentlig mening skapa mervärde för program, kursansvariga 
eller studenter. Det är därför viktigt att utvärderingar och dokumentation utförs på 
ett sätt som inte stjäl tid från huvudverksamheten, det vill säga undervisningen.

Samverkansinslag i utbildningsprogram sker i kurser
Även om det finns en samstämmighet vad gäller synen på samverkan från 
programansvariga så är det i enskilda kurser som den egentliga samverkan sker. 
Man upplever att en positiv inställning till att samverka mer handlar om enskilda 
lärares initiativ och intresse än vilka förutsättningar det faktiskt finns till att 
kunna samverka.
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Samverkan initieras och hanteras av kursansvariga vilket innebär att samverkan 
riskerar att bli mycket individberoende, vilket kan resultera i att samverkan 
snarare följer individuella kursansvariga än programmen. Bland kursansvariga 
finns det även en stor skillnad i inställning till samverkan: vissa ser det som en 
mycket viktig del för att uppnå lärandemål i kurser medan andra ser mer negativt 
på samverkan. Inställningen till samverkan har med individuella prioriteringar 
att göra, men även med hur praktiskt orienterad kursen är och dess lärandemål. 
Som en konsekvens innebär detta att samverkansinslag i enskilda kurser i mångt 
och mycket följer kursansvarigs engagemang och nätverk.

Inom vissa utbildningar är det möjligt för programansvariga att styra så 
att man har mer samverkansinslag i enskilda kurser, detta eftersom programan-
svarig har stort inflytande över kursinnehåll på olika terminer. Inom andra utbild-
ningar utgörs program av en mycket stor samling kurser, vilket gör det svårare för 
programansvariga och programnämnder att styra kursernas samverkansinslag.

Programansvarigas syn på effekter av samverkan
Sett ur ett längre perspektiv skapar samverkan en mängd olika effekter i termer 
av utveckling av utbildningars relevans, men samverkan ger även direkta bidrag 
till undervisningen, till exempel genom att det möjliggör praktik. Andra effekter 
är till exempel bidrag till samhällets utveckling genom studenters projekt-
kurser, praktik och examensarbeten. Dock är det alltid kursernas lärandemål 
som är överordnade; resultat på externa verksamheter bör alltså inte ses som ett 
huvudmål utan som en bieffekt.

Programansvariga framhåller att samverkan starkt kopplar till studenters 
anställningsbarhet och deras övergång till arbetslivet, vilket ökar programmets 
attraktivitet och söktryck.

Beskrivning och strategi vad gäller utbildningsprograms 
samverkansinslag
Samverkan är inte en verksamhet som sker för sin egen skull, utan för att göra 
utbildningar bättre. Detta betyder att samverkan kopplar starkt till frågan om 
utbildningskvalitet – och därmed utvärderingar – och bör därför vara en del av 
kvalitetsarbetet med utbildningar. Av projektet har det framgått att frågan om 
att samverkanssäkra utbildningsprogram framförallt är en uppgift för program- 
ansvariga och det kvalitetsarbete som sker inom fakulteter. Det är här viktigt 
att återigen framhålla att detaljer om vad som sker i kurser framförallt är en 
fråga för kursansvariga, och att det operativa ansvaret för samverkan ligger 
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på kursnivå i verksamheten. Ansvaret för kvalitet, utveckling, utvärdering och 
sammanställning ligger däremot på programnivå där det är viktigt att man i 
programråd och programnämnder, samt gentemot fakulteten, för diskussionen 
om satsningar, ambitioner och mål med samverkan, och att man även diskuterar 
på vilket sätt man behöver prioritera mellan forskningsanknytning, internatio-
nalisering och samverkan.

Vi ser frågan om att samverkanssäkra utbildningsprogram som program-
rådets eller programnämndens kortfattade beskrivning i en kvalitetsdialog med 
fakultetsledningen där man diskuterar (1) Långsiktig utveckling av utbildnings-
program, (2) Samverkansinslag i utbildningsprogram samt (3) Samverkansinslag 
för att underlätta övergång till arbetsliv som drivs av studenter.

Relevanta frågor att diskutera är bland annat följande:

•  Hur arbetar vi med samverkan för att stödja en strategisk och långsiktig utveckling av utbild-
ningsprogrammet? (En genomgång över hur programrådet tänker vad gäller externa ledamöter 
i programnämnder, programråd, branschråd, etc.)

•  Hur arbetar vi med samverkan inom utbildningsprogrammet? (En översiktlig genomgång över 
de samverkansinslag som finns inom programmet och vilka syften de har.)

•  Hur underlättar vi övergången till arbetslivet? (En genomgång av de samverkansinslag som 
studenter [sektioner eller föreningar] med eller utan programrådens stöd bedriver på lärosätet, 
t.ex. arbetsmarknadsdagar, studiebesök och gästföreläsningar.) 

Långsiktig utveckling av utbildningsprogram
I samverkansbeskrivningen bör det alltså framgå hur man arbetar med 
samverkan för att stödja en strategisk och långsiktig utveckling av utbild-
ningsprogram. Denna del ska innehålla en genomgång över hur man inom 
programmet tänker vad gäller externa ledamöter och deras aktiva medverkan i 
programnämnder, programråd, branschråd, etc. – det vill säga samverkan som 
ett medel för att öka programmets relevans och studentens anställningsbarhet 
på längre sikt samt att utveckla utbildningsmålen för programmet. För att detta 
ska få en bra effekt på utvecklingen av program är det av vikt att utnyttja externa  
programrådsledamöters eller nämndrepresentanters erfarenheter och syn på 
arbetsmarknaden.

Ett antal programföreträdare har framhållit att det blivit svårare att avgränsa 
vilka verksamhetsområden som är relevanta för programmen, samt att detta 
är något som förändras över tid. Därför blir viktigt att besvara frågan om vilka 
externa representanter man vill ha och vilken roll de bör ta; detta eftersom det vid 
valet av externa ledamöter finns risk att låsa fast utbildningsprogram gentemot 
specifika branscher. Det handlar alltså både om från vilka verksamhetsområden 
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representanter ska komma och vilka individer som efterfrågas, men också om hur 
man tillvaratar relationen till utbildningens alumner.

Denna del i en samverkansbeskrivning kan innehålla följande rubriker:

•   Organisationen (av programnämnder, programråd, branschråd, antalet möten, antalet externa 
representanter, etc.)

•   Frågeställningar som externa representanter bidrar med idag

•  Ambitioner och mål för hur man vill att samverkan för långsiktig utveckling bör fungera

•   Plan för att nå mål inklusive eventuellt behov av hjälp eller stöd

Samverkansinslag i utbildningsprogram
Denna del av samverkansbeskrivningen tar upp frågor som rör hur man 
översiktligt arbetar med samverkan inom utbildningsprogram, det vill säga 
en genomgång över de samverkansinslag som finns inom programmet och 
vilka olika syften de har. Listan på samverkansinslag inkluderar VFU, praktik 
eller internship, examensarbete hos uppdragsgivare, projektarbete utfört i 
organisation eller företag, adjungerade kursansvariga, kombinationstjänster,  
gästföreläsare, etc.

Denna del i en samverkansbeskrivning kan innehålla följande rubriker:

•  Översiktligt om samverkansinslag inom program

•   Progression vad gäller samverkan samt koppling till lärandemål

•   Hur man arbetar med uppföljning och hur detta kopplar till kvalitetsarbetet

•   Ambitioner, behov och mål

•   Plan för att nå mål, samt eventuellt behov av hjälp eller stöd

Samverkansinslag för att underlätta övergång till arbetsliv  
som drivs av studenter
Samverkansinslag som syftar till att underlätta övergången mellan studier och 
arbetsliv genomförs vid många utbildningsprogram. En stor del program har valt 
att uppdra till studenterna att själva hantera inslagen. Olika sektioner, kårer och 
studentföreningar arrangerar en rad samverkansinslag som till exempel gästföre-
läsningar, studiebesök, case-tävlingar och arbetsmarknadsdagar. Vissa sektioner 
har näringslivsrepresentanter, eller liknande, med en utvecklad samverkanstanke 
för att underlätta övergången till arbetslivet. Det finns dock en stor skillnad mellan 
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program och den mängd aktiviteter som bedrivs, och en hel del programansvariga 
stödjer sektionerna med pengar för att se till att aktiviteter kan genomföras. Vad 
som framhålls är att även studentaktiviteterna är personberoende och kan variera 
kraftigt mellan olika år, baserat på individuella studenters intresse.

Det är viktigt att belysa att vissa samverkansinslag med fördel kan drivas 
av studenter. Det är då lämpligt att dessa beskrivs av sektioner och kårer, för att 
säkerställa att ansvaret för samverkan fortsatt ligger hos sektioner och föreningar.
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3. Organisera och leda samverkan

1.2 Utformning och inrättande av utbildning
1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
1.5 Undervisande personal
1.7 Informationshantering
1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

PROGRAM

FAKULTET

LÄROSÄTE

KURS

INDIVIDER

Detta kapitel har bäring på följande av ESG:s standarder och riktlinjer för intern  
kvalitetssäkring (se kapitel 1):



32

En av utmaningarna för lärosäten vad gäller att integrera samverkan i utbild-
ningar är att skapa organisatoriska förutsättningar och incitament som stödjer att 
samverkan ska kunna ske och samtidigt hitta former som säkerställer och följer 
upp kvalitet.

•  Lärosätesövergripande strategier och stödprocesser bör ge en tydlig riktning och skapa 
realistiska förutsättningar gällande resurser för att samverkan i utbildningar ska kunna 
genomföras.

 
•  För att möjliggöra en mångfald av olika typer av samverkan i utbildning krävs det utrymme för 

både systematisk och mer ad hoc-baserad organisation.

* * *

Projektets utgångspunkt, att samverkan leder till ökad utbildningskvalitet, för 
med sig en rad organisatoriska ställningstaganden. Man behöver ta hänsyn till 
olika förutsättningar i utbildningar och man behöver ta hänsyn till de olika behov, 
mål och förväntningar på effekter som kan finnas med samverkan hos de parter 
som är involverade. Lärare som intervjuats i projektet menar att det i kurser 
med samverkansinslag är en utmaning att kunna balansera och väga in dessa 
parters behov, förväntningar och perspektiv på samverkan utan att tappa fokus 
på det huvudsakliga uppdraget, det vill säga att som utbildningsanordnare skapa 
förutsättningar i undervisningen så att studenterna når sina examensmål. Det 
som studenter, externa parter och lärare anser vara relevant i en utbildning, eller 
vad de anser vara hög kvalitet, behöver inte nödvändigtvis vara samstämmigt. 
Dock är det primärt lärosätet som äger ansvaret och håller i ledarskapet för att 
studenter ska nå sina lärande- och examensmål. I organisationen av samverkan 
i utbildningar behöver lärosäten förstå och utgå från de mål som ska uppnås och 
se till att samverkan i utbildningar inte hanteras som ett separat spår utan blir 
en del i det pedagogiska arbetet och därmed en del i lärosätens kvalitetsarbete. 
Samverkan blir då en kvalitetsdrivande faktor och en grund till lärande vilken 
breddar studenters möjligheter att möta olika lärandemiljöer och situationer, och 
samtidigt ger värdefull återkoppling till gagn för utbildningars innehåll.

Perspektiv på och behov av samverkan i utbildningar
Vid intervjuer med kurs- och programansvariga om samverkan i utbildningar 
beskriver många att samverkan är en självklarhet i arbetet som lärare. Kurs- och 
programansvarigas val att integrera samverkansinslag handlar, vid sidan om att 
skapa trovärdighet och relevans inför studenter, främst om att vidga studenters 
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möjlighet att lära i olika miljöer och på så sätt underlätta övergången mellan 
studier och arbetsliv. Ett problem är att det ofta saknas uppföljningsrutiner och 
kvalitetskriterier som inkluderar samverkansinslag, vilket resulterar i att den 
samverkan som pågår inte synliggörs och att man därför inte kan följa på vilket 
sätt den bidrar till studenters lärande eller huruvida den bidrar till kvalitets-
utveckling i utbildningar eller ej. Erfarenheter från projektet visar att det bland 
lärare finns ett behov av att synliggöra och sprida kunskaper om samverkan 
och på vilka olika sätt den kan vara del i det pedagogiska arbetet, men att inte 
tillräckligt av detta görs inom lärosäten.

Projektet visar att samverkan bör vara en del i det pedagogiska arbetet och 
att samverkansinslag kan bidra till att studenter förbereds för ett föränderligt 
arbets- och samhällsliv. Lärosäten förväntas att alltmer involvera externa parter i 
lärprocesser eller som delaktiga i referensgrupper, programråd eller motsvarande. 
I ”Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för 
högre utbildning” (UKÄ 2015) lyfter man exempelvis fram betydelsen av externa 
parters involvering i såväl inrättade av utbildningar som i uppföljning av utbild-
ningars kvalitet, men också att studenter i möjligaste mån ska ges möjlighet till 
praktik. Det sistnämnda är också något som studenterna i hög grad efterfrågar, 
dock med reservationen att utbildningens kvalitet måste vara högre prioriterad 
än att öka graden av arbetslivsanknytning i utbildningar (Sveriges förenade 
studentkårer 2013a, b; ESU 2015). Analys av trender inom högre utbildning i 
Europa visar att just ökad arbetslivsanknytning i utbildningar är en riktning som 
alltfler lärosäten går mot och att det framförallt är genom en nära samverkan 
med samhället som detta möjliggörs. Ökad arbetslivsanknytning och ett mer 
arbetsintegrerat lärande har också visat sig vara en viktig aspekt i förhållande 
till breddad rekrytering och att bryta en social snedrekrytering, men också för 
att ge studenter förutsättningar att kunna integrera sina teoretiska kunskaper 
med praktisk erfarenhet (EUA 2015). Ska lärosätena klara att nå målet om ökad 
arbetslivsanknytning krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete som skapar 
förutsättningar för att samverkan ska kunna fungera i det pedagogiska arbetet. 
En av utmaningarna är alltså att kunna omsätta lärosätesövergripande visioner 
och strategier i realistiska förutsättningar som faktiskt möjliggör för lärare att inte 
enbart kunna integrera mer samverkan i utbildningar utan även klara av att hålla 
hög kvalitet i den samverkan som redan sker. Om man väljer att se samverkans-
inslag som en separat del i förhållande till övrig undervisning, och inte tillräckligt 
följer upp vad som sker, riskerar samverkan att förbli osynlig och få prägeln av att 
bygga på enstaka lärares initiativ och intresse. Lärdomar från projektet visar att 
detta bygger in en sårbarhet som riskerar leda till bristande kontinuitet, vilket i 
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längden kan få konsekvenser för studenters möjlighet att lära i olika miljöer.
Huruvida lärare och kurs- och programansvariga – men även lärosätes-

ledningar – upplever samverkan som en naturlig del i det pedagogiska arbetet 
eller som en separat pålaga kan ha betydelse för vilka prioriteringar de gör för 
att integrera samverkan i utbildningarna. Erfarenheter från projektet visar att 
lärare som aktivt arbetar med samverkan i utbildningar också ser samverkan som 
en viktig del i sin egen kompetensutveckling – för att hålla sig à jour med olika 
branscher och på så sätt stärka utbildningens relevans i förhållande till studenter 
och extern part.

En central fråga vad gäller organisationen kring samverkan är hur lärosäten 
arbetar med att bygga ömsesidiga och långsiktiga externa relationer, och hur de i 
dessa hanterar de olika – och ibland orealistiska – förväntningar och mål som kan 
finnas på samverkan. Utmaningen för lärosäten är att hitta en balans mellan dessa 
förväntningar och mål och samtidigt säkerställa att utbildningsinnehållet ger 
förutsättningar för studenter att nå sina lärande- och examensmål. För en extern 
part kan målsättningen med samverkan vara ett konkret och tillämpbart resultat, 
exempelvis från ett projekt- eller examensarbete. Målsättningen kan också vara att 
säkerställa framtida kompetensförsörjning och därför söka en rekryteringsbas vid 
lärosäten genom att knyta an till olika nätverk som exempelvis programråd. Olika 
parters förväntningar på effekter av samverkan kan därför sträcka sig bortom den 
måluppfyllelse som studenten enligt kursplanens lärandemål ska uppnå.

Utbildningar som håller hög kvalitet och relevans är viktiga för kompe-
tensförsörjningen i samhället och därmed också för studenternas möjligheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Att samverka med utbildningar blir för 
olika aktörer i samhället därför en möjlighet att både kunna knyta kontakter med 
studenter och lärare och att kunna påverka utbildningsinnehållet och utbudet 
av utbildningar. Erfarenheter från projektet visar att strategiska satsningar 
på samverkan har kunnat bana väg för nya utbildningar och därmed också har 
bidragit till att bredda rekryteringsbasen för arbetsgivare.

Ledarskap i samverkan
Skiftande behov och förväntningar ställer alltså krav på hur samverkan inom 
utbildning ska organiseras (Wilson 2012; Bengtsson 2013), men dessa skiftande 
behov och förväntningar väcker också frågor kring var ledarskapet ska utövas. 
Hur samverkan ska integreras i utbildningar måste baseras på lärares kompetens 
och bedömning för när det är relevant och om det är möjligt att genomföra. För 
lärare innebär samverkan ofta en omfattande arbetsinsats vad gäller planering, 
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förberedelser, genomförande och efterarbete. En konsekvens av att sträva mot att 
samverkan ska vara en del i det pedagogiska arbetet blir att de kvalitetskriterier 
som gäller för övrig undervisning även bör omfatta samverkansinslag. Att planera 
kurser med samverkansinslag handlar därför inte enbart om att lägga in en 
aktivitet utan även om att se till att den länkar till övrigt utbildningsinnehåll och 
till lärandemål. Dessutom krävs det att lärare bygger och upprätthåller nätverk 
med externa parter och att de kan hantera de olika förväntningar och roller som 
samverkan innebär. Intervjuer med programansvariga vittnar om att motivation 
till att integrera samverkan i utbildningar och förutsättningarna för det sällan går 
hand i hand. Förutsättningar till samverkan har snarare kommit att handla om att 
lärare tar av sin fritid och jobbar med egna nätverk.

Programansvariga lärare har ofta inget direkt inflytande över beslut som 
rör resursfördelningen till en kurs. Därför riskerar det att uppstå ett glapp mellan 
målsättningen att integrera samverkan i utbildningar och vad som är möjligt 
och realistiskt att genomföra. Man behöver därför bättre följa upp hur samverkan 
fungerar i lärares dagliga arbete för att förstå vilka omständigheter i form av 
exempelvis tid och personella resurser som gynnar och underlättar samverkan 
och därifrån skapa bästa möjliga förutsättningar för lärare. Utan rimliga förut-
sättningar riskerar samverkansinslag att bli lågt prioriterade till förmån för andra 
mindre resurskrävande lärandeformer. Det krävs alltså att ledningen för fakulteter, 
institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i 
handlingsplaner samt leder och resurssätter i enlighet med uppställda mål.

Vad gynnar samverkan i utbildning?
I litteraturen beskrivs flera faktorer som kan bidra till att skapa gynnsamma 
förutsättningar för samverkan (Wilson 2012; Thune 2011; Bengtsson 2013), till 
exempel att lärosäten behöver ha tydliga visioner, strategier och incitament 
som utvecklar samverkan och att dessa måste mötas upp av en stödjande 
lärosätesorganisation. Faktorerna inbegriper också behovet av kompetens-
utveckling och möjligheten till meritering. Om samverkan ska vara en del i 
det pedagogiska arbetet samt ingå i kvalitetsarbetet är det en förutsättning att 
administrativa processer och rutiner stödjer detta och att samverkan följs upp i  
lärosätenas kvalitetssäkringssystem.

Det regionala samverkansklimatet är också en viktig faktor som påverkar 
förutsättningarna för samverkan. Det handlar bland annat om vilka verksamheter 
som finns i regionen, vilken typ av näringar som finns och vilka de potentiella 
utvecklingsområdena är, samt i vilken mån verksamheterna har utrymme och 
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intresse för samverkan. För professionsutbildningar, exempelvis, har de externa 
förutsättningarna en direkt betydelse för möjligheten att få fram VFU-platser. 
Erfarenheter från projektet visar att det regionala samverkansklimatet är en viktig 
fråga i synnerhet för utbildningar som har behov av att samverka med specia-
listkompetens, men samverkansklimatet har betydelse också i förhållande till att 
kunna vidga sina nätverk och för studenter att kunna möta en större variation 
av externa miljöer och kontakter. Målsättningen bör därför vara att bredda 
möjligheten till samverkan till att även innefatta nationella och internationella 
aktörer. På så sätt kan lärosäten få in fler perspektiv på vad som anses vara 
relevant i utbildningars innehåll.

En annan faktor som påverkar förutsättningarna för samverkan är den 
interna kulturen inom ett lärosäte. Ser man på samverkan i utbildningar som ett 
pedagogiskt arbetssätt som bidrar till utbildningskvalitet, eller uppfattas det som 
en pålaga skild från annan undervisning och läroprocesser? Vilket synsätt som ska 
råda inom ett lärosäte är beroende av hur de lärosätesövergripande strategierna 
för samverkan ser ut, huruvida kvalitetssäkringssystemen innefattar samverkan 
eller ej, och hur resurser fördelas.

En viktig lärdom från projektet visar att utmaningen med att integrera 
samverkan i utbildningar många gånger snarare handlar om just en resursfråga 
än om bristande motivation eller intresse från lärare. Om lärosäten inte förmår 
att hantera denna utmaning utan enbart förlitar sig på att enskilda lärare av eget 
intresse och engagemang driver samverkan riskerar samverkan att snarare bli en 
individbaserad strategi än en lärosätesövergripande.

Vad behöver vi göra?
Det är lärosätets uppdrag att garantera utbildningarnas kvalitet (högskolelagen 
[SFS 1992:1434]); därför behöver lärosätens stödprocesser utformas så att de 
underlättar det pedagogiska arbetet och samtidigt säkerställer utbildningarnas 
kvalitet. Detta förutsätter en tydlig organisation, inte enbart i relation till att  
kvalitetssäkra utbildningar utan även i samband med strategiska satsningar och 
resurssättning på olika nivåer. Hur det organisatoriska stödet för samverkan 
utformas är avhängigt lärosätets övriga organisation och de strategiska satsningar 
och prioriteringar man valt att arbeta efter.

Många samverkansinslag är redan idag integrerade i utbildningar på så vis 
att de är kopplade till lärande- och examensmål, medan andra förekommer mer ad 
hoc-baserat och utan att nödvändigtvis vara kopplade till lärande- och examensmål. 
Beroende på behov och lärarens bedömning av samverkansaktivitetens relevans 
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för utbildningen behöver lärare kunna arbeta utifrån båda möjligheterna. Jämför 
man professionsutbildningar med generella utbildningar skiljer de sig inte bara 
i förhållande till examensmål utan även utifrån ibland skilda förutsättningar för 
samverkan – exempelvis i form av resurser, engagemang, tid och lokala kontexter. 
Skillnader mellan vad utbildningar ska innehålla, i enlighet med hur examensmål 
är fastställda i högskoleförordningen (SFS 1993:100), och vad utbildningar bör 
innehålla bidrar därför till olika ansatser till samverkan. Olika samverkans-
inslag kräver varierande grad av organisering och systematik och lärosäten bör 
därför eftersträva att skapa förutsättningar och utrymme för dessa olika behov.  
Professionsutbildningar, till exempel, har en lång tradition och därmed erfarenhet 
av att strategiskt arbeta med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vilka krav 
denna samverkansform ställer på behovet av organisering. Denna kunskap kan 
bidra till en förståelse även för hur andra typer av utbildningar kan arbeta för att 
strategiskt integrera samverkan.

Projektets slutsatser visar att en viktig utgångspunkt är att lärosätes- 
övergripande strategier och processer tydligt måste stödja och underlätta arbetet 
för lärare. En andra utgångspunkt är att utbildningssamverkan bör vara en 
naturlig del i det pedagogiska arbetet och därmed i lärosätets kvalitetsarbete. 
Om lärosäten klarar att förena dessa båda utgångspunkter kan samverkan bli 
den naturliga del av utbildningar som studenter efterfrågar och som ger dem de 
kunskaper och förmågor som krävs för att kunna verka i ett föränderligt arbets- 
och samhällsliv.
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4. Samverkansformer i utbildningsprogram

1.2 Utformning och inrättande av utbildning
1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning

1.4 Antagning av studenter, progression, erkännande och utfärdande av 
examensbevis
1.8 Information till allmänheten
1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

PROGRAM

FAKULTET

LÄROSÄTE

KURS

INDIVIDER

Detta kapitel har bäring på följande av ESG:s standarder och riktlinjer för intern  
kvalitetssäkring (se kapitel 1):
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I detta kapitel lyfter vi fram exempel på vad som kan ses som samverkans-
inslag och hur dessa kan kategoriseras. För att samverkansinslag ska bidra till 
studenters lärande och till kvalitet i utbildningen finns det en rad aspekter att ta 
hänsyn till, vilka problematiseras här. Samverkansinslag kan tjäna olika syften 
och det är därför viktigt att alla involverade parter har en tydlig bild av vilket 
syftet är och vilka mål som ska uppnås, både på kort och på lång sikt. Studenter 
kan i många fall vara medskapare till en samverkansaktivitet vilket kan öka både 
motivationen till fortsatt lärande och insikten om vad utbildningen kan leda till. 
För att summera:

•  Syftet med införandet av ett samverkansinslag bör vara tydligt definierat både för program- 
ansvarig, lärare och studenter.

•  En samverkansaktivitet som ska stödja lärande behöver en förankring mot målen och följa 
progressionen i utbildningen.

•  Studenterna bör i hög grad involveras och göras delaktiga i de aktiviteter som berör 
övergången mellan studier och arbetsliv.

•  För att öka ett programs relevans och användbarhet behövs en kontinuerlig dialog med 
avnämarna, det vill säga arbetsgivare inom tilltänkt arbetsområde.

* * *

Hur inför man på bästa sätt ett samverkansinslag i ett utbildningsprogram? På 
vilka grunder kan man bygga antaganden om att aktiviteten bidrar till kvalitet 
och till studenters lärande? Det finns en mängd faktorer och beroenden att ta 
hänsyn till varav programmets design, efterfrågan på arbetsmarknaden (lokalt, 
nationellt och globalt) och lärares och studenters motivation är några.

Universitets och högskolors samverkan tar sig idag många uttryck och 
förekomsten av olika aktiviteter och forum varierar beroende på exempelvis typ 
av utbildning, ämnesinriktning, lärosäte eller regionala kontexter (Bengtsson 
2013; Wilson 2012). Men samverkansinslag speglar inte bara utbildningars särart 
utan bör även förhålla sig till studenters mål, drivkrafter och förutsättningar för 
högre studier. För att möta dessa olikheter krävs en variation av pedagogiska 
ansatser för att i möjligaste mån ta till vara på studenters olikheter och därmed 
ge studenterna optimala förutsättningar att uppnå utbildningars lärandemål. En 
uppfattning om vad som konkret avses som samverkan, och vilka grundläggande 
faktorer som spelar in för att möjliggöra och uppnå detta, har därför betydelse för 
att kunna avgöra vad som behöver göras.
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Motiv för införande av ett samverkansinslag
Samverkan kan beskrivas med utgångspunkt från tre kategorier:

• Samverkan för långsiktig utveckling av utbildningsprogram, samt för inrättande av nya program 
(t.ex. programråd med extern representant, branschråd och personrörlighet)

•  Samverkansinslag i undervisning och lärprocesser (t.ex. gästföreläsningar, projektarbeten, 
praktikperioder och verksamhetsförlagd utbildning)

•  Samverkan som är en del i att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv (t.ex. mentor-
skap, arbetsmarknadsdagar, rekryteringsmässor och karriärrådgivning) (Brandt et al. 2008).

Denna kategorisering kan fungera som ett underlag för att tydliggöra syftet med 
en integrering av ett samverkansinslag. Mellan kategorierna råder inte alltid 
vattentäta skott. Ett inslag kan givetvis gynna både övergången mellan studier 
och arbetsliv och fungera som stöd i undervisning och lärprocesser. Samverkans-
aktiviteter som utvecklar programmet har också bäring på de två andra katego-
rierna. Därför ska beskrivningarna av inslag tillhörande respektive kategori i detta 
kapitel ses som en inspiration att utgå ifrån vid val av primärt syfte vid införandet.

Progression och konstruktiv länkning
Integrering av samverkansinslag bör följa progression i utbildningen, det vill säga 
att aktiviteten anpassas till och bygger vidare på studentens befintliga kunskaper 
och färdigheter. Till exempel bör en avancerad projektkurs i samarbete med en 
extern part inte förläggas tidigt i utbildningen då studenten inte hunnit skaffa sig 
tillräcklig kunskap för att bidra till resultat. Däremot kan en arbetsmarknadsdag, 
i syfte att tydliggöra kommande yrkesroller, fungera utmärkt redan på termin 1. 
Progressionen används också för att visa hur olika inslag kan bygga på varandra. 
Ett examensarbete i samarbete med extern part kan med fördel föregås av en 
projektkurs eller praktikinslag, där också insamlandet av uppsatsempiri kan 
utgöra en del.

Figur 4.1 visar exempel på hur tänkbara aktiviteter i utbildningsprogram 
kan kopplas till progression.
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Figuren ovan visar att samverkansinslag som syftar till att underlätta övergången 
medan studier och arbetsliv kan förekomma under hela utbildningstiden. Inslag 
som projektarbete, längre praktik och examensarbete bygger på att studenten har 
goda förkunskaper.

En annan viktig aspekt vid införandet av ett samverkansinslag är att 
definiera ett tydligt mål, oavsett om aktiviteten ska examineras eller inte. I de 
fall aktiviteten har en tydlig koppling till undervisning och lärande bör målupp-
fyllelsen också länkas till undervisningsform, läraktivitet och examination 
enligt modellen constructive alignment, eller konstruktiv länkning, utvecklat av 
Biggs och Tang (2007). Modellen tydliggör sambandet mellan mål, läraktivitet  
och examination, se figur 4.2. 

Målen beskriver vad studenterna ska kunna, läraktiviteterna vad de ska 
göra för att uppnå målen och examinationen beskriver vad de ska göra för att 
visa att de uppnått målen (Elmgren & Henriksson 2013). Om målet, exempelvis 
att utveckla en viss generisk kompetens, gynnas av studentcentrerat lärande kan 
alltså samverkansaktiviteten utgöra en metod för måluppfyllelsen.

Samverkansinslag som 
sker vid inrättande av 
utbildningsprogram eller 
vid revidering av 
existerande program.

Till exempel programråd, 
branschråd och extern 
vistelse.

Samverkansinslag 
kopplade till undervisning
och lärprocesser.

Till exempel gästföreläs-
ningar, projektarbeten, 
examensarbeten, mentor-
skap, praktik och VFU.

Samverkansinslag som 
underlättar övergången 
mellan studier och 
arbetsliv.

Till exempel arbetsmark-
nadsdagar, studiebesök, 
mentorföretag och 
temadagar.

Före Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Efter

Figur 4.1 Hur aktiviteter i utbildningsprogram kan kopplas till progression.
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Mål

Vad ska 
studenten kunna?

Aktiviteter

Vad ska 
studenten göra?

Bedömning

Vad ska 
studenten visa?

Målen bör konstrueras så att de blir meningsfulla och leder till ett lärande som 
kommer till nytta även efter att studierna är slutförda. Det behöver också finnas en 
länkning mellan de nationella målen, de programspecifika målen och kursmålen, 
det vill säga de förväntade studieresultaten, för att säkerställa kvalitet. Samtidigt 
bör examensordningens (högskoleförordningen [SFS 1993:100]) nivåer finnas 
med, alltså Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderings-
förmåga och förhållningssätt.

En genomlysning av motivet för samverkan är högst nödvändig som 
utgångspunkt för inrättandet av ett samverkansinslag och en förutsättning för 
genomförande och resultat. Detta också för att det i vissa fall kan vara så att 
samverkan inte är den bästa metoden för att uppnå syftet eller målet och därför 
bör uteslutas.

Med utgångspunkt i ovan diskuterade parametrar har det i projektet arbetats 
fram en matris över samverkansinslag i program som leder till en kandidat- 
examen, se tabell 4.1. Avsikten är att inspirera program- och kursansvariga 
till att införa nya samverkansinslag, men också att skapa insikter om hur olika 
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samverkansinslag kan driva kvalitet i utbildningen. Med utgångspunkt från 
samverkansinslagets syfte, exempelvis att fungera som stöd i utbildning och 
lärprocesser, ges förslag på hur det kan följa progressionen, vilka nationella 
mål det specifikt pekar mot och vilka generiska färdigheter som kan tränas. 
Matrisen finner man på webbadressen korta.nu/ecd, alternativt genom att på  
aurora.umu.se göra en sökning på ”Samverkansinslag i utbildning”.

Samverkan för långsiktig utveckling av utbildningsprogram
En förutsättning för att samverkansinslag i utbildningsprogram ska kunna 
införas i progression, och att de länkar till mål (nationella, program- och kursmål), 
är att det bedrivs ett strategiskt arbete som lägger grunden för programmets 
inramning och överbyggnad. Vissa gånger upplever lärare och program- 
ansvariga att de själva har en alltför vag uppfattning om arbetsmarknaden för 
att kunna införa relevanta samarbeten och samverkansinslag. Därtill kan också 
regionala förutsättningar på arbetsmarknaden spela en viss roll. Ett utbildnings-
program utbildar dock i de flesta fall för att möta arbetsmarknadens behov ur 
ett nationellt perspektiv. Alltjämt ger regionala skillnader konsekvenser för 
hur tillgängliga avnämarna inom regionen är, vilket kan medföra att lärare och 
programansvariga upplever samverkan som ”besvärlig”.

Att exempelvis i programråd samverka med externa representanter från 
olika verksamheter är ett sätt att få en extern blick på framtidens krav på de 
kunskaper och förmågor som bör utvecklas inom ramen för utbildningsprogram. 
Detta innebär att externa representanter bör vara insatta i de förutsättningar och 
ramar inom vilka akademisk utbildning bedrivs. Där kan alumner fungera som 
viktiga partners. De är insatta i utbildningen och har erfarenhet av dess använd-
barhet i arbetslivet. Många alumner tycker dessutom att det är både roligt och 
värdefullt att återknyta kontakten med programmet och lärosätet. En välut-
vecklad alumniverksamhet kan alltså understödja samverkansarbetet.

I de fall utbildningsprogram har för avsikt att utöka eller utveckla sin 
befintliga samverkan är det av vikt att såväl programansvarig som undervisande 
lärare har en samsyn gällande vilken arbetsmarknad som avses och vilka förut-
sättningar som råder. Det handlar kort sagt om att våga öppna upp för utom- 
ståendes, det vill säga avnämarnas, syn på hur programmet kan göras mer 
relevant och därmed öka studenternas anställningsbarhet.

Vidare är det också viktigt att få förståelse för avnämarnas behov och syfte 
med samverkan. Många gånger ser arbetsgivare samverkansinslag som ett sätt 
att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning. Andra gånger handlar det 
om att påverka och att göra innehållet i utbildningarna mer relevant mot rådande 
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Samverkansinslag i utbildning och lärprocesser
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Externa projekt
Ett externt projektarbete är ett pedagogiskt arbete där studenter i samarbete med företag, organisa-
tioner eller andra aktörer i samhället utforskar och behandlar ett eller flera problem i relation till de 
samhällsförhållanden och den verklighet som studenten ingår i. Arbetet bör ge fördjupade upplevelser 
och insikter samt ett bredare perspektiv på utbildningens plats i samhället. Syftet kan också vara att 
särskilt gå igenom projektmetodik på ett tydligt och praktiskt sätt.

Progression (termin 4–6)
Projektkursens syfte, omfattning och utformning är faktorer som styr när under utbildningen 
kursen bör ligga. Inslaget bör ligga under senare delen av utbildningen för att uppnå avsedd nivå av 
tillämpning och fördjupning.

Studentdelaktighet (i planering)
Studenterna kan med fördel involveras i arbetet med att söka uppdragsgivare. Studenterna ges på så 
vis möjlighet att ytterligare träna på informationssökning och kommunikation.

Examination
Arbetet bör utmynna i en konkret produkt. Inslaget examineras genom muntlig och/eller skriftlig 
rapport. En redovisning för extern part kan också ingå i examinationen.

Nationella mål för kandidatexamen
Färdighet och förmåga, det vill säga att visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 
diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt, det vill säga att visa insikt om kunskapens roll i samhället 
och om människors ansvar för hur den används.

Generiska färdigheter
Informationssökning
Samarbetsförmåga
Analytiskt tänkande
Problemlösning
Muntlig kommunikation
Skriftlig kommunikation

Beroenden och förutsättningar
Syftet med projektkursen måste vara tydligt formulerat.

Leveranskrav och omfattning på projektet behöver tydliggöras både för studenter och uppdragsgivare 
för att klargöra vad som är rimligt att utföra under avsatt tid.

Målen och kursbeskrivningen bör tydligt utformas för att undvika konflikt där emellan.

Det är viktigt att följa upp och stämma av under arbetets gång.
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behov. Universitet och högskolor kan också ses som en viktig part att bidra till 
den egna produkt- eller tjänsteutvecklingen.

Nedanstående aktiviteter exemplifierar samverkansinslag som kan bidra till 
utveckling av program.

Programråd
Ett programråd är normalt sett ett forum där frågor som rör ett eller flera program 
diskuteras. Programrådet ska vara ett organ där både studenternas och yrkes- 
och samhällslivets erfarenheter, intressen och önskemål kommer till uttryck och 
tas till vara. Programrådets uppgift är att vara rådgivande och rekommendera hur 
programmet bör utvecklas. Rådet bör också följa upp programmets utveckling 
och informeras om de utvärderingar som görs av programmet.

Följande funktioner bör ingå i rådet: programansvariga lärare, biträdande 
programansvariga, ämnesföreträdare för huvudämnen, avnämare, alumnirepre-
sentanter samt minst en studentrepresentant.

Inom lärosäten finns det olika sätt att organisera programråd; vissa bedriver 
planläggning av ett flertal utbildningsprogram i nämnder. I dessa nämnder 
inkluderas en stor mängd program och kurser, vilket innebär att det blir svårare 
att styra eller kontrollera samverkan. Andra programråd är knutna enbart till 
ett eller några få program och i dessa programråd är det vanligt att program- 
ansvarig själv är involverad i undervisningen. I de fallen kan programråden ha 
större inverkan på planeringen av samverkansinslagen.

Externa ledamöters påverkan på utbildningsprogram varierar. Vissa 
program har specificerat ett råd, parallellt till programrådet, som enbart innehåller 
externa ledamöter, med syfte att utveckla utbildningsprogram. Tydligast blir 
detta i branschråd som utformas i syfte att utveckla helt nya program.

Branschråd/Företagsnätverk/Näringslivsnätverk
Ett branschråd är en mötesplats där parterna möts regelbundet för utbyte mellan 
representanter från utbildningen och branschintressenter i det omgivande 
samhället. Syftet är att samverka kring skapandet och utvecklandet av en 
attraktiv grundutbildning för studenter och en relevant utbildning för arbetslivet.

Extern vistelse (personrörlighet)
Med extern vistelse avses lärare som inom ramen för sin tjänst under en period 
vistas och är delaktig i verksamhet i annan sektor (t.ex. i näringsliv eller offentlig 
sektor). Syftet är att förstärka arbetslivsanknytningen till program och bidra till 
att öka lärarens kompetens inom området.
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Samverkan i undervisning och lärprocesser
En vanlig uppfattning bland studenter som närmar sig slutet av sin utbildning är 
att de inte har tillräcklig erfarenhet att stödja sig mot för att kunna möta arbets-
livets krav: ”Jag har läst mycket teori men vet inte hur jag kan omsätta den i 
praktik!” Arbetsmarknaden upplevs dessutom många gånger som diffus och 
osäker. Ibland riktas också kritik mot utbildningen för att vara allt för teoretisk. 
Detta är mer vanligt uttryckt bland studenter som läser mot en generell examen 
än mot en yrkesexamen.

Ett djupinriktat lärande kräver oftast en variation av olika undervisnings-
former och inslag av studentaktiviteter för att nå effekt. Att omsätta teoretiska 
kunskaper till praktisk handling bidrar till ett aktivt lärande och till utveckling 
av generiska kompetenser. I många fall tränas tillämpningen inom ramen för de 
vetenskapliga metoder som är rådande inom ämnet. Ett samverkansinslag kan 
fungera som förstärkning i lärprocessen genom att kunskaper och erfarenheter 
inhämtas i det sammanhang där de ska användas. Genom detta kan också studen-
ternas insikter om ämnets användbarhet och den egna kompetensen förstärkas.

I rapporten ”Utbildningens användbarhet” framhåller Sveriges förenade 
studentkårer (2013a) att studenter inte önskar fler samverkansinslag, utan höjd 
kvalitet och vetenskaplig förankring av befintliga sådana. Studenterna framhåller 
dock många gånger praktik som önskvärt, men samma inslag kritiseras också för 
bristande vetenskaplighet. Därför är det givetvis av högsta vikt att införandet av 
aktiviteten föregås av noggrann planering och konstruktiv länkning.

Det kan också finnas en uppfattning och kultur inom vissa ämnen att 
samverkan inte alltid är förenligt med de vetenskapliga traditionerna. Företag 
och organisationer som tar emot praktikanter, eller examensarbetare, fokuserar 
många gånger på vad som utförs och att det utförs, medan lärosätet ofta 
efterfrågar en teoretisk koppling, det vill säga hur uppgiften har lösts och på vilka 
vetenskapliga grunder.

Nedan beskrivs vanliga samverkansinslag i kurser inom utbildnings-
program som syftar till att bidra till studenternas lärande och medvetenhet om 
hur teori kan omsättas i praktik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
VFU är arbetsplatsanknutna lärprocesser där studenterna med stöd av ett veten-
skapligt förhållningssätt utvecklar professionsrelevanta kunskaper, färdigheter 
och förmågor genom praktiska utmaningar i mötet med sitt professionsområde. 
Verksamhetsförlagd utbildning förekommer framförallt inom lärarutbildningen 
och inom en rad olika vårdutbildningar.
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VFU är ett föreskrivet sätt att skapa praktik som förbereder för arbetslivet. 
Eftersom samverkansformen är föreskriven råder det inga tvivel om att kurs- 
ansvarig ska bedriva samverkan. Utmaningarna handlar snarare om hur inslaget 
bör organiseras. Aspekter som behöver behandlas är tidsplanering, samordning 
mellan arbetsplatser, handledare och utbildningens progression, hur avtal mellan 
samverkanspart och lärosäte bör formuleras, samt hur utvärderingen ska se ut, 
både vad gäller studentens och handledarens prestation. I undersökningar i detta 
projekt framkommer det att VFU kräver mycket tid och resurser för att vidmakt-
hålla platser och duktiga handledare.

Praktik
Praktik är när en student tillbringar en viss avsatt tid för att få praktisk erfarenhet 
av konkreta arbetsuppgifter i en för utbildningsprogrammet relevant verksamhet 
utanför högskolan. Syftet är att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper man 
förvärvat under sin utbildning. Praktiken ska ha en tydlig koppling till studentens 
huvudämne och genomföras under handledning av en yrkesverksam på fältet.

Praktik liknar till sin karaktär VFU, både vad gäller arbete och struktur. Till 
skillnad från VFU är det dock upp till kurs- eller programansvarig om man vill 
bedriva praktik eller inte. I delar av undersökningar inom projektet beskriver ett 
antal utbildningsprogram att de valt att bedriva praktik för att öka relevansen 
i utbildningen, men även för att underlätta övergången mellan studier och 
arbetsliv. En problematik som framhållits är att det är mycket resurskrävande att 
säkerställa praktikplatser. Det finns också risker med att arbetsuppgifterna under 
praktiken inte är tillräckligt avancerade och att lärandemålen då kan bli svåra att 
uppfylla. Eftersom antalet platser inom högre utbildning har ökat över tid, och att 
en del praktikplatser är beroende av konjunkturläget, har detta inneburit att ett 
antal program valt att ta bort kravet på praktik. Ett tydligt exempel på det är civil-
ingenjörsutbildningar som för ett antal år sedan hade krav på verkstadspraktik, 
något man inte längre har.

Externt examensarbete
Med externa examensarbeten menas arbeten som sker i samverkan med extern 
part utanför akademin där en resursperson från den externa parten ska finnas 
tillgänglig.

Inom vissa utbildningsområden är externa examensarbeten snarare en 
norm än ett undantag. Inom andra områden ses externa examensarbeten som 
ett problem då man anser att de akademiska eller teoretiska inslagen blir lidande 
av att studenter arbetar med externa organisationer. Till viss del är detta en 
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konsekvens av att olika utbildningsområden har olika struktur vad gäller examens-
arbeten. Vissa program driver dessa som kurser med tidsmässigt gemensamma 
starter och avslut. Att då ta hänsyn till externa krav kan innebära att man även 
behöver göra avkall på gemensamma tider. I andra program ser man däremot 
alla examensarbeten som individuella, med liten eller ingen samordning av 
start eller avslut. Därför kan man ta hänsyn till individuella tider och förseningar 
förorsakade av extern samverkanspart. Inom dessa program upplever man inte 
att det finns problem med avvägningen mellan teori och praktik; snarare att en 
applicering av teoretiska modeller på verkliga problem är en viktig del av lärandet 
i hela programmet och därmed i examensarbetet.

Externa projekt
Ett externt projektarbete är ett pedagogiskt arbete där studenter i samarbete med 
företag, organisationer eller andra aktörer i samhället utforskar och behandlar 
ett eller flera problem i relation till de samhällsförhållanden och den verklighet 
som studenten ingår i. Arbetet ska ge fördjupade upplevelser och insikter samt ett 
bredare perspektiv på utbildningens plats i samhället. Arbetet ska utmynna i en 
konkret produkt, som kan vara en muntlig eller skriftlig rapport, eller förmedlas 
genom andra medier eller handlingar (Skrøvset & Lund 2000).

Inom många utbildningsprogram är externa projektarbeten vanliga, inte 
minst i kurser i den senare delen av utbildningarna. I likhet med externa examens-
arbeten finns det i projektkurser ofta en ambition att applicera teoretiska modeller 
i praktik. Det framkommer i undersökningar i projektet att processen med att 
driva projektarbeten också kan utgöra ett mål i sig självt. Arbetet utvecklar 
studenters förmåga att planera, driva och genomföra ett projekt tillsammans 
med andra gruppmedlemmar. I vissa fall kan detta vara ett problem då indivi-
duella projekt kan ha stora skillnader i komplexitet och stöd från externa parter. 
Målet att kunna driva en process i grupp är inte heller examinerat annat än i en 
slutprodukt, oftast i form av en projektrapport. Med andra ord betygsätter kursan-
svariga oftast slutprodukten, men sällan processen.

Gästföreläsare
En gästföreläsare är en person som är eller har varit verksam i yrkeslivet och som 
håller en föreläsning för studenterna, oftast i syfte att sätta den aktuella kursen i 
ett större sammanhang.

En mycket stor andel kurser har gästföreläsare, där motiven också kan skifta 
beroende på målet. Ibland handlar det om att skapa motivation för studenter, andra 
gånger att belysa praktiska frågeställningar eller att stärka teoretiska budskap. 
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Många kursansvariga är mycket positivt inställda till gästföreläsningar, men i 
projektet har de också framhållit problem med att studenter väljer bort gästföre-
läsningar i högre utsträckning idag än för 10–15 år sedan. Detta har inneburit att 
vissa kursansvariga minskar antalet gäster som föreläser. Att studenter uteblir 
från föreläsningar och andra inslag som inte är obligatoriska är en ökande trend 
inom vissa utbildningsprogram. En del av förklaringen till beteendet kan härröras 
till att studenterna redan i grundskolan tränats i att se vad som krävs för målupp-
fyllelsen, ”Kommer det här på tentan?” En tydlig redogörelse från kursansvarig i 
form av beskrivningar i studiehandledning eller annat om hur innehållet möter 
de förväntade studieresultaten kan bidra till att studenter ser en ökad relevans i 
föreläsningen, och således närvarar i högre utsträckning.

Entreprenörskap i utbildningsprogram
Entreprenörskap i utbildningsprogram utgörs av specifika aktiviteter inom 
programmet som syftar till att studenterna skall få kunskap om hur kunskaps- 
baserade idéer kan utvecklas till innovationer i samhället, antingen i form av eget 
företagande eller inom ramen för en anställning. Studenten skall problematisera 
och reflektera över begreppen entreprenörskap och entreprenöriell verksamhet.

Vid de flesta lärosäten finns idag en stödstruktur för innovation och entre-
prenöriella inslag. Många gånger fokuserar verksamheterna på nyttiggörande av 
forskningsbaserade resultat, produkter eller tjänster, men det finns också många 
goda exempel på aktiviteter som riktar sig mot studenter på utbildningsprogram. 
Inslag av entreprenörskap inom program kan fylla en funktion av att synliggöra 
studenters eget potentiella företagande, men också finnas i form av en uttalad 
pedagogisk ansats. Att träna färdigheter i initiativtagande och argumentation 
och att öka studenternas förmåga att se möjligheter – även kallat entreprenöriellt 
lärande – kan underlätta studenternas förhållningssätt till och genomförande av 
andra samverkansinslag såsom praktikarbete eller examensarbete.

Samverkan för att underlätta övergången mellan studier 
och arbetsliv
Beroende på ett utbildningsprograms design, profilering och inriktning är det mer 
eller mindre uttalat vad studierna förväntas leda till. Många program, oavsett om 
de leder till en yrkesexamen eller generell examen, har identifierat de branscher 
och yrkeskategorier studenterna förväntas verka i efter avslutad utbildning. Det 
finns också program som av olika anledningar valt att inte profilera sig mot en 
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specifik bransch eller arbetsområde. Utbildningen kan istället leda till kompetens 
inom en disciplin såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller natur- 
vetenskap. Programmens struktur bygger då ofta på en kombination av ett urval 
av fristående kurser som studenterna kan välja fritt inom. Detta försvårar också 
till viss del organiserandet av samverkansinslag. Studenterna befinner sig på 
olika kurser och dessutom ibland inom andra ämnesdiscipliner.

Studenter väljer många gånger program utifrån intresse för ämnet. Under 
programmets gång uppkommer ofta frågan, ”Vad blir jag, vad kan jag jobba med?” 
Vid de flesta lärosäten idag sker det en mängd olika samverkansaktiviteter – både 
inom ramen för utbildningsprogrammen och även bland andra aktörer (student-
föreningar, kårer, fackförbund, karriärcenter). Studenternas motivation och vilja 
till delaktighet i samverkansinslag behöver inte alltid förknippas med det egna 
lärandet. Däremot framhålls det ofta att samverkansinslag är viktiga i processen 
att identifiera sig i sin kommande yrkesroll och visa på tänkbara arbetsområden, 
vilket i sig kan öka studiemotivationen och bidra till ökad genomströmning.

Erfarenheter i form av utvärderingar som gjorts i projektet pekar på att 
studenterna många gånger inte prioriterar samverkansinslag som ligger utanför 
ordinarie undervisning. Samtidigt finns också många exempel på studentdrivna 
och välbesökta initiativ som arbetsmarknadsdagar, mässor, studiebesök och 
liknande.

Vid planerandet av samverkansinslag som har syftet att främja övergången 
från studier till arbetsliv är det viktigt att involvera studenterna. Där finns det 
givetvis en mängd olika lösningar. Allt från att ge studenterna medel och 
utrymme att utföra aktiviteten i egen regi, till att göra det i samverkan med 
studenter. Det är också viktigt att studenternas önskemål om vad de faktiskt vill 
uppnå med aktiviteten beaktas.

Nedan ges exempel på inslag som kan användas i syfte att underlätta 
övergången från studier till arbetsliv. Dessa är också de vanligast förekommande 
samverkansinslagen som studenter bedriver i egen regi.

Arbetsmarknadsdag
En arbetsmarknadsdag är en mötesplats där studenter, företag och organisationer 
träffar varandra. Företagen och organisationerna berättar om sina verksamheter 
och sitt rekryteringsbehov och studenter får chans att ställa frågor till företagen 
och berätta om sin utbildning och sig själva. Arbetsmarknadsdagar är också 
tillfällen för deltagarna att finna varandra för examensarbeten, praktikplatser 
eller liknande.
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Studiebesök
Ett studiebesök är ett organiserat besök på ett företag, en organisation eller annan 
arbetsplats där studenter och lärare träffar företrädare för arbetsplatsen som 
berättar om och visar den egna verksamheten och studenterna ges möjlighet att 
ställa frågor kring verksamheten.

Temadag
En temadag är en dag på ett utbildningsprogram med externt inbjudna gäster 
där allt kretsar kring ett visst tema. Exempel på inslag i en temadag är föreläs-
ningar, utställningar och workshops. Man kan också ha debatter och så kallade 
”hearings” – utfrågningar inför publik.

Mentorföretag/fadderföretag
Ett mentorföretag/fadderföretag är ett företag eller en organisation till vilken 
en eller flera studenter är knutna under studentens utbildningstid. Adepten och 
mentorn träffas eller har kontinuerlig kontakt under studietiden med syftet att 
adepten ska få en större inblick i arbetslivet samt en ökad förståelse för tidigare 
förvärvad teoretisk kunskap.
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5. Utvärdera samverkan för 
utveckling av kvalitet

1.1 Policy för kvalitetssäkring
1.2 Utformning och inrättande av utbildning
1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
 
1.5 Undervisande personal
1.6 Läranderesurser och studentstöd
1.7 Informationshantering
1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

PROGRAM

FAKULTET

LÄROSÄTE

KURS

INDIVIDER

Detta kapitel har bäring på följande av ESG:s standarder och riktlinjer för intern  
kvalitetssäkring (se kapitel 1):
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Samverkan med externa aktörer är för många lärare, kurs- och programansvariga 
ett medel för studenterna att nå lärandemålen. Samverkan är för dessa en given 
del i det pedagogiska arbetet. Detta kapitel belyser frågor som rör hur lärosäten 
kan dra nytta av studenters och externa parters erfarenheter från samverkan för 
att på så vis bidra till utvecklingen av kvalitet i utbildningar. Vi hävdar att det 
synsätt lärosäten har till samverkansinslag i utbildningar kommer att prägla på 
vilket sätt man väljer att följa upp samverkan i dialoger kring utbildningskvalitet.

•  Samverkan bör vara en del i det pedagogiska arbetet för att på så vis kunna vara en del i 
lärosätens ordinarie kvalitetsarbete.

•  Att utvärdera samverkan bör inte handla om att införa nya utvärderingar utan snarare om att 
utvärdera och diskutera samverkan inom ramen för befintliga kvalitetssäkringssystem.

•  Lärosäten behöver en fördjupad förståelse och kunskap om vad samverkan i utbildningar 
innebär avseende dess effekter och på vilket sätt den bidrar till studenters lärande och till  
kvalitetsutveckling.

•  För att kunna värdera studenters prestationer och lärande i kurser som innehåller  
samverkansinslag behöver lärosäten utveckla mer flexibla bedömningsformer där inte bara 
resultat bedöms utan där det även finns utrymme för studenter att reflektera över sitt lärande.

* * *

Lärosäten utmanas i sitt arbete när samverkan förväntas vara en naturlig och 
integrerad del i utbildningar. Projektets utgångspunkt, att samverkan leder 
till ökad kvalitet och relevans inom högre utbildning, kräver dock fördjupad 
förståelse och kunskap för vad samverkansinslag i utbildningar innebär avseende 
dess effekter och på vilka sätt de bidrar till studenters lärande och därmed till 
kvalitetsutveckling. Lärosäten bör därför sträva efter att förstå och lära av hur 
samverkan fungerar på olika nivåer och vilka möjligheter och utmaningar som 
finns med samverkan.

En del av arbetet med att försöka förstå hur samverkan fungerar inom högre 
utbildning har varit att utveckla metoder för att kategorisera och kvantitativt 
kartlägga antalet samverkansinslag i utbildningar, vilket ger en uppfattning 
om vilken slags samverkan utbildningar arbetar med och i vilken omfattning. 
Antalet samverkansinslag kan dock inte sägas ha en direkt koppling till utbild-
ningars kvalitet och relevans. Det är i mötet mellan studenter, lärare och extern 
part som samverkan blir verklighet och en del i det pedagogiska arbetet. För att 
effekterna av samverkan ska kunna synliggöras och förstås krävs därför snarare 
en kvalitativ utgångspunkt. Studenter och externa parter är viktiga aktörer i 
återkoppling av utbildningsinnehåll för att en grund till kvalitetsutveckling ska 
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kunna läggas. Det är just genom olika perspektiv som relevansen kan stärkas 
och hög kvalitet uppnås. Lärare får viktig återkoppling som har betydelse för 
hur kommande kurser planeras och genomförs. Genom att följa upp kurser med 
samverkansinslag kan vi bredda vår förståelse och bygga en beredskap inför vad 
som bäst gynnar kvalitet i och genom samverkan. I och med det kan samverkan 
bli en pedagogisk arbetsform som bidrar till ökad kvalitet i utbildningar. (Se 
bilaga 1 för exempel på utvärderingar som genomförts i projektet.)

Vad ska vi följa upp?
Studenter ska förberedas inför ett föränderligt arbets- och samhällsliv och utbild-
ningar ska präglas av hög användbarhet och relevans (Sveriges förenade student-
kårer 2013a, b). Det är i detta sammanhang som lärosäten genom samverkan inte 
bara ska möjliggöra lärandemiljöer och lärandesituationer som länkar teori och 
praktik, utan också klara av att följa upp och återkoppla resultaten från dessa. 
Men, utmaningen handlar inte enbart om metoder och former för utvärdering – 
den centrala frågan är vad som ska utvärderas och vilket syfte en utvärdering 
fyller. I ”Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska 
området för högre utbildning” (UKÄ 2015) betonas det att uppföljning inte enbart 
bör handla om att säkerställa kvalitet utan också om att vara en viktig del i det 
kvalitetsutvecklande arbetet och i studenters lärandeprocesser. Såväl interna 
aktörer som externa parter förväntas vara involverade i detta arbete. Utbildningar 
ska ”utvärderas och justeras regelbundet, dels sätten att ge utbildningen på, dels 
de olika pedagogiska metoderna” (UKÄ 2015, 13). Målsättningen i detta måste 
vara att hitta en balans i vad som utvärderas så att det blir kvalitetsdrivande och 
inte tynger det dagliga arbetet med omfattande återrapportering. Erfarenheter 
från projektet visar att det här är en viktig fråga för lärare – att när balansen inte 
finns riskerar utvärderingar att upplevas som en kontroll snarare än som grund 
för utveckling.

Projektets resultat visar att i de flesta undersökta utbildningsprogram 
betraktas samverkansinslag som en integrerad del i det pedagogiska arbetet. En 
slutsats blir därför att samverkansinslag är en självklar del i lärosätens kvalitets-
säkringssystem och därför också bör följas upp i det löpande kvalitetsarbetet. 
Att integrera samverkan handlar då inte om att införa nya utvärderingar eller 
dialoger där man specifikt diskuterar förhållandet mellan samverkan och kvalitet. 
Istället handlar det om att inom ramen för existerande utvärderingar och dialoger 
för kvalitet följa upp och diskutera samverkan. En viktig fråga är därför vilket 
synsätt lärosäten har till samverkansinslag i utbildningar, det vill säga huruvida 
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man ser dessa som del i det pedagogiska arbetet eller som separata aktiviteter i 
förhållande till övrig undervisning. Det synsätt lärosätena har kommer att prägla 
på vilket sätt de väljer att följa upp samverkan i dialoger kring utbildningskvalitet.

Idag saknas enhetliga kvalitetskriterier som specifikt följer upp samver-
kansinslag i utbildningar och hur dessa kopplar till kvalitet. ”Andel examens-
arbeten i samverkan” och ”sysselsättning efter avslutad utbildning” är exempel 
på nyckeltal som kan ge viss information om utbildningars relevans; men, att 
bedöma vilken effekt samverkansinslag har i förhållande till, till exempel, ”syssel-
sättning efter avslutad utbildning” kräver mer ingående och långsiktiga studier. 
Uppföljning av alumner ger en värdefull inblick, men samtidigt bör det finnas en 
medvetenhet om att utbildningars relevans är mångfacetterad i förhållande till 
dagens föränderliga arbetsmarknad. Yrken förändras, nya tillkommer och nya 
kombinationer av kunskap efterfrågas. En kontinuerlig dialog med externa parter 
är därför att förorda framför att endast ta fram fasta nyckeltal.

Lärare som projektet har intervjuat har också betonat att när samverkan är 
del i ett pedagogiskt arbetssätt är det studenters lärande, och huruvida de når 
sina lärandemål, som är det centrala. Samverkan blir i detta sammanhang det 
som möjliggör för studenter att möta olika lärandemiljöer och att lära i olika 
situationer. Men, genom samverkansinslag i utbildningar är det inte enbart 
studenter som bygger sina erfarenheter och sina kunskaper – även lärare och 
externa parter får möjlighet att utveckla sin kompetens, något som erfarenheter 
från projektet visat. Kursvärderingar inom projektet har visat att lärandet vid 
ett samverkansinslag sträcker sig långt utanför lärandemål för studenter. Det är 
genom att lyssna och lära av samtliga involverade samverkansparter som vi kan 
få en bild av och förstå effekterna av samverkan.

I arbetet med att förstå hur samverkan i högre utbildning fungerar har flera 
undersökningar genomförts för att kartlägga och mäta antalet samverkansinslag 
inom utbildningsprogram vid svenska lärosäten. Svenskt Näringsliv, till exempel, 
har i en samverkanstudie (beskriven i Almerud 2012) rankat utbildningsprogram 
i förhållande till den samverkan som ingår i utbildningar. Dessa typer av kartlägg-
ningar ger ett underlag som visar på de former av samverkan som sker och vilka 
samverkansparter som är involverade. I projektet har en inledande kartläggning 
av samverkan i utbildningar lagt grund till en förståelse för bredden och 
spridningen av olika samverkansinslag. Lärdomar och erfarenheter från de utbild-
ningar som aktivt arbetar med samverkansinslag har gett värdefull inblick i vilka 
möjligheter och utmaningar som samverkan medför i det pedagogiska arbetet. 
Sammantaget kan denna information vara av betydelse för vilka strategiska 
satsningar lärosäten kan behöva göra och för att synliggöra den samverkan som 
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sker. Genom att det blir tydligt vad som sker och hur det fungerar kan frågor av 
mer organisatorisk art komma i dager och behovet av resurser och stödjande 
processer kan bli klarlagda. Även om en kartläggning av antalet samverkans- 
inslag i utbildningar fyller ett syfte kan den inte påstås säga något om utbild-
ningars relevans och kvalitet. När man fokuserar på att kvantifiera samverkan är 
risken att antal premieras före kvalitet, vilket resulterar i att lärandeperspektivet 
och frågan om relevans i förhållande till utbildningsinnehåll går förlorad.

Nätverk och partnerskap är en förutsättning för samverkan, men det är inte 
en garanti att omfattande och effektiva partnerskap leder till ökad kvalitet i utbild-
ningar (Thune 2011). Det handlar om att arbeta för högkvalitativa samarbeten 
som utvecklar ömsesidiga relationer (Tudor & Mendez 2014; Brandt et al. 2008). 
Dessa samarbeten handlar ofta om långsiktiga processer som successivt bygger 
upp en förståelse och samsyn för varandras olika mål och uppdrag.

Kopplingen samverkan och utbildningskvalitet
För att kunna säga något om sambandet mellan samverkan och utbildnings-
kvalitet behöver vi alltså se på samverkan ur ett pedagogiskt perspektiv där 
studenters lärande står i centrum. Denna slutsats, vilken är baserad på projektets 
empiri, förutsätter att det är kursansvariga lärares kompetens och bedömning 
som ligger till grund för hur samverkan kan integreras i utbildningar, bidra 
till relevans och stimulera till lärande. Därför behövs en fördjupad förståelse 
och kunskap om vilka faktorer som gynnar möjligheter till samverkan och hur 
samverkan bidrar till lärandeprocessen.

För att nå denna fördjupade förståelse krävs en ansats som omfattar ett 
lärosätesövergripande perspektiv och utgår från arbetet med vad samverkan 
i utbildningar innebär. Övergripande strategier och stödjande processer är 
viktiga för att skapa goda förutsättningar och incitament för att utbildningssam-
verkan ska kunna ske (Bengtsson 2013). Det finns därför skäl att utvärdera de 
övergripande strategierna och undersöka om de stödjande processerna de facto 
ger en riktning med tydliga incitament för samverkan, i synnerhet i förhållande 
till resurssättning, kompetensutveckling och meritering. Det är sedan genom att 
utvärdera den direkta samverkan i utbildningar som vi får svar på hur väl de 
övergripande strategierna omsätts i praktiken och vilka de eventuella effekterna 
av samverkan är. Att dela med sig av exempel från den samverkan som sker 
skapar också möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom 
lärosäten, vilket kan resultera i en större medvetenhet kring samverkans 
möjligheter och utmaningar.
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Samverkansinslag är ofta resurs- och tidskrävande och hänger alltför ofta på 
enskilda lärares initiativ och intresse. Lärdomar från projektet visar att visioner, 
strategier och styrdokument förvisso ger en betydelsefull riktning, men att om 
dessa inte omsätts i stödjande praktiska förutsättningar försvåras möjlighe-
terna till samverkan i utbildningar. I valet mellan olika pedagogiska arbetssätt 
riskerar därför samverkan att få ge vika till förmån för mindre resurskrävande 
arbetsformer.

Kursvärderingar: studenters och externa parters värdering 
av samverkan
Enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) och högskoleförordningen (SFS 1993:100) 
har studenter rätt att framföra sina synpunkter efter en genomförd kurs. I ESG:s 
(UKÄ 2015, 12–13) riktlinjer om ett studentcentrerat lärande betonas betydelsen 
av att stimulera studenter till egen reflektion och engagemang i lärandeproces-
serna. Kursvärderingar är en central del i detta och dessa ger studenter möjlighet 
att själva värdera sin utbildning och därmed visa på förmåga att ta ansvar för  
sitt lärande.

Ett grundläggande problem som identifierats i projektet är att studen-
ternas syn på kursvärderingar har förändrats till att vara en bedömning av 
lärares prestationer snarare än att vara ett verktyg för kursutveckling. Detta 
hör samman, åtminstone delvis, med att svarsfrekvensen på kursvärderingar 
ofta är låg och att lärare och programansvariga därför kanske fäster mindre vikt 
vid dessa. För att utvärdera studenters syn på samverkansinslag i kurser är det 
därför viktigt att formulera frågor på ett sådant sätt att de kopplas till lärandemål 
och att studenterna får återkoppling.

När utbildningar väljer att arbeta med samverkan blir det också möjligt att 
ta del av externa parters återkoppling på kursinnehåll. En kursvärdering som 
inkluderar extern part ger en viktig inblick i olika intressenters uppfattning 
om vad kvalitet och relevans i utbildningar innebär. Genom att följa upp 
studenters och externa parters synpunkter om bland annat kursstruktur, 
innehåll och effekter av samverkan kan lärosäten vidga sin förståelse och lära 
om hur olika former av samverkan fungerar och på vilka sätt dessa kan bidra 
till studenters lärande. Effekter av samverkan kan också synliggöras hos extern 
part genom att ställa frågor som handlar om vad samverkan inneburit för dem. 
Exempel från projektet visar att den här typen av frågor också visar på vilket 
engagemang som finns hos extern part, vilket bidrar till möjligheten att utveckla  
långsiktiga relationer.
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En lärdom från projektet är att kursvärderingar som inkluderar extern part inte 
sker rutinmässigt utan snarare ad hoc, baserat på den kursansvariges intresse. 
Om en utvärdering med extern part sker är det framförallt i sammanhang 
kopplade till så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik. Vad 
som också framkommit i projektet är att kursansvariga ofta söker efter relevanta 
frågor att ställa. I de fall där man gör utvärdering med samverkanspart innefattas 
utvärderingen i grova drag av följande: studenters arbete, kontakten och kommu-
nikationen med lärosätet, samt effekten av arbetet. Frågor om vad samverkan har 
inneburit för en extern part kan exempelvis handla om att värdera resultatet av 
studenternas arbete, till exempel hur väl studenterna har genomfört sitt arbete, 
om deras förkunskaper har motsvarat deras arbetsuppgifter eller huruvida 
studenterna har levererat intressanta och genomförbara förslag som verksam-
heten kan få praktisk nytta av.

En uppföljning kan ge insikter om vilka lösningar som finns för de 
utmaningar och svårigheter som samverkan kan ge upphov till. En slutsats är 
därför att lärosäten på ett konsekvent sätt behöver följa upp samverkansinslag 
och i möjligaste mån inkludera externa parter i kursvärderingar. Studenter, 
externa parter och lärare kan ha olika uppfattning om hur man ser på kvalitet och 
vad som anses vara relevant i en utbildning. Sammantaget kan en uppföljning ge 
en inblick i hur olika intressenter förhåller sig till vad en utbildning bör innehålla, 
något som i sig är en viktig grund för planering av utbildningars innehåll. Men, 
i förhållande till det uppdrag som lärosäten har som utbildningsanordnare är det 
alltid till syvende och sist lärosätet som har det yttersta ansvaret att säkerställa 
ett utbildningsinnehåll så att studenterna når sina examensmål.

Kursvärderingar: kursdesign för kvalitet i 
samverkansinslag
Att utveckla kursvärderingar som följer upp samtliga involverade parter är en 
utmaning. Generellt vad gäller kursvärderingar är att de ger en möjlighet för 
studenter att värdera en kurs och samtidigt reflektera över sitt lärande. Det här 
kan ske på många olika sätt som exempelvis med mer eller mindre strukturerade 
enkäter, i dialogform med studenter eller genom att studenter använder egna 
portfolios för återkoppling. Kursvärderingar brukar i regel vara konstruerade 
på så sätt att de täcker in strukturella och praktiska delar i kursen tillsammans 
med frågor om kursens innehåll, kopplingen till lärandemål och examinationens 
utformning. En kursvärdering som genomförs i en kurs med samverkansinslag 
aktualiserar också en rad andra aspekter i och med att en tredje part kan vara 
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direkt involverad i läroprocessen och kursinnehållet och därmed också kan ge 
återkoppling på kursen. Olika intressenter kan ha olika förväntningar på vad en 
kurs ska uppnå och vilka effekter som väntas.

I projektet har olika utbildningsprogram studerats och en slutsats visar på 
betydelsen av att en integrering av samverkansinslag i kurser även bör bygga 
på en progression som också länkar till övrigt utbildningsinnehåll. En annan 
erfarenhet som gjorts i projektet är behovet av förberedelser och en tydlig kommu-
nikation mellan såväl studenter, lärare som extern part. När man utformar en kurs 
som ska innehålla samverkansinslag behöver man därför ge både studenter och 
externa parter tid för såväl förberedelser som för uppföljning och reflektion. Detta 
är i synnerhet viktigt för samverkansinslag som exempelvis praktik och VFU 
där externa handledare är direkt involverade i läroprocesser och därför behöver 
ha kännedom om lärandemål och bedömningsgrunder för att kunna utföra sitt 
uppdrag.

Följande är exempel på dimensioner att ta i beaktande i planeringen och 
genomförandet av en kurs med samverkansinslag (Smith & Worsfold 2014; 2015; 
Billet 2009):

•  Kursinnehåll bör bygga på så kallad konstruktiv länkning (se även Biggs 1996). När samverkans- 
inslag ingår i kurser och integreras i lärandemålen behöver de formuleras så att det finns en 
tydlig koppling mellan målbeskrivning, lärandemetoder och examination. I utbildningsprogram 
kan också samverkansinslag, och inte bara traditionell lärarledd undervisning, planeras in så att 
de med fördel följer en progression.

•  Kurser med samverkansinslag bör eftersträva att studenter möter verkliga arbetsscenarier samt 
får autentiska frågeställningar och utmaningar. I kurser med praktik eller VFU ska de arbets-
uppgifter som studenter utför motsvara deras förkunskaper, vara meningsfulla och leda till 
lärande.

•  I kursinnehållet bör det finnas utrymme för en introduktion för både studenter och extern part 
där lärandemål och bedömningsgrunder klargörs, där ansvarsfördelning och uppdrag klarläggs, 
och där praktisk information delges. Utrymme bör också planeras in för återkoppling och 
reflektion exempelvis via kursvärderingar.

•  Studenten ska även vid lärosätet, och inte bara hos den externa parten, ha tillgång till en 
handledare under praktik och VFU. Det bör också finnas en tydlig struktur för kommunikation 
mellan lärosäte och extern arbetsplats för att eventuella behov av stöd hos studenter ska kunna 
hanteras.

Kursvärderingar brukar ge en indikation på hur pass nöjda studenter är med 
en kurs och med sin utbildning. När utbildningar integrerar samverkansinslag 
uppstår en rad faktorer som kan komma att påverka hur en kurs uppfattas oavsett 
hur väl en kurs har planerats och förberetts. Under en praktik, till exempel, kan 
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studenter komma att möta en variation av olika arbetsmiljöer, situationer och 
personer som kommer att påverka deras lärande och hur de upplever sin praktik. 

Lärdomar från projektet har visat att denna variation och ibland skilda 
erfarenheter som studenter är med om har betydelse för hur man värderar 
kursen. Hur studenter uppfattar och värderar en kurs med samverkansinslag är 
därför något som inte enbart är avhängigt kursplanering utan även kräver god 
uppföljning. Men oavsett detta så är det ändå program- och kursansvariga som 
i slutändan ansvarar för utbildningskvaliteten och att studenterna ges rätt förut-
sättningar att nå sina lärandemål.

Bedömning av måluppfyllelse relaterat till 
samverkansinslag
Genom att integrera samverkan i utbildningar skapas bättre förutsättningar 
för ett arbets- och samhällsintegrerat lärande där studenter ges möjlighet att 
omsätta sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt arbete samt utveckla generiska 
kompetenser och förmågor (Billet 2009). Samtidigt ställer denna integration krav 
på lärosäten, lärare och programansvariga att kunna hantera kvalitetssäkring 
av samverkansinslag i förhållande till lärande- och examensmål. När samverkan 
integreras i utbildningar sätter det därför fokus på hur bedömningar av studenters 
prestationer ska kunna hanteras i förhållande till deras lärande- och examensmål, 
i synnerhet när man inte alltid kan förutse vilka kunskaper och erfarenheter de 
får med sig i olika lärandemiljöer. När en extern part är involverad i bedömningar 
förutsätter det en god kännedom om vilka bedömningskriterier som gäller och de 
lärandemål som studenterna ska uppnå. Eftersom studenter med unika förkun-
skaper möter olika miljöer och oförutsägbara situationer, så kan bedömningar 
av deras prestationer behöva öppnas upp för mer flexibla och anpassade bedöm-
ningskriterier i förhållande till lärandemålen. Detta kommer också bli än mer 
tydligt med ett studentcentrerat lärande i enlighet med ESG och dess betoning 
på mer praktik i utbildningar (UKÄ 2015, 12). Genom att utveckla mer flexibla 
former av utvärdering och bedömning som engagerar och främjar studenters 
egen förmåga till självreflektion och kritiskt tänkande kan vi närma oss en 
större förståelse för det komplexa sambandet mellan samverkan och kvalitet och 
effekterna för studenters lärande (Wingrove & Turner 2015; Higgs 2014; York & 
Vidovich 2014).
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1.5 Undervisande personal
1.6 Läranderesurser och studentstöd

PROGRAM

FAKULTET

LÄROSÄTE

KURS

INDIVIDER

Detta kapitel har bäring på följande av ESG:s standarder och riktlinjer för intern  
kvalitetssäkring (se kapitel 1):

6. Meriter och erkännande av  
samverkansskicklighet
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Sedan lång tid tillbaka har universitetslärares meritering främst handlat om den 
vetenskapliga skickligheten. I spåren av den högre utbildningens utbyggnad 
kom senare både önskemål och krav om att dokumentera den pedagogiska skick-
ligheten (Rovio-Johansson & Tingbjörn 2001). Under senare tid har studentens 
övergång mellan utbildning och arbetsliv kommit alltmer i fokus (SOU 2015:70) 
och det är i detta sammanhang som samverkan med samhället tillskrivits en roll 
i undervisningen. Viktiga frågor är då hur man på olika nivåer inom ett lärosäte 
kan arbeta med att synliggöra, dokumentera, belöna och styra de samverkans- 
aktiviteter som sker inom ramen för undervisningen.

Följande kapitel innehåller förslag på hur lärosäten kan främja utbildnings-
samverkan och belöna enskilda individers engagemang och skicklighet. Mer 
specifikt vill vi lyfta fram följande:

•  För att synliggöra lärarnas samverkansaktiviteter bör den pedagogiska portföljen utvecklas 
så att den omfattar även samverkansdimensionen av undervisningen.

•  Införandet av samverkansmeritering bör vara en kollegial angelägenhet som behöver en 
bred förankring inom akademin då det finns stora olikheter mellan ämnesområden.

•  När samverkansskicklighet finns dokumenterad i en pedagogisk portfölj är det möjligt att 
premiera lärarinsatsen genom individuell lönesättning, pedagogiska priser eller andra 
belöningssysstem, till exempel genom tilldelning av ”meriteringsmedel” till fakulteter, insti-
tutioner eller lärarlag.

•  De högskolepedagogiska kurserna bör adressera metoder och erfarenheter av samverkan i 
undervisning.

•  Om samverkan anses vara strategiskt viktigt för lärosätets utveckling och konkurrenskraft 
bör det framgå i besluts- och styrdokument som rör rekryterings- och befordransfrågor.

Tillvägagångssätt
I kartläggningsarbetet genomförde vi initialt en dokumentstudie på respektive 
lärosäte vad gäller rutiner och dokumentation kring rekryterings- och befordrans- 
frågor. Syftet var att erhålla en aktuell sammanställning av rekryterings- och 
befordransförfarandet vid Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå 
universitet. På respektive lärosäte finns centrala enheter som arbetar med fort- 
och vidareutbildning inom det högskolepedagogiska området, och vi gjorde 
därför också en genomgång av de högskolepedagogiska kurser som erbjuds vid 
våra lärosäten.

Avslutningsvis gjorde vi också en kartläggning av ansökningsformulär, 
och mer specifikt CV-formulär, hos ett antal forskningsfinansiärer. Syftet var, för 
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det första, att se om och på vilket sätt samverkan efterfrågades. För det andra 
var vi intresserade av att se på vilket sätt lärares meriter inom utbildning och 
forskning dokumenteras och värderas vid ansökan om externa medel; då lärare 
ofta delar sin tid mellan forskning och undervisning har denna värdering 
påverkan på hur de dokumenterar sina samverkansaktiviteter. Vi kunde 
konstatera att flera forskningsfinansiärer efterfrågar aspekter av samverkan i 
sina utlysningar. Forskningsfinansiärernas efterfrågan av samverkan förväntas 
bidra till ökad kunskapsöverföring och större genomslag i samhället av den 
forskning som bedrivs.

Lärares dokumentation av sina meriter
Lärares förmåga att förmedla vetenskaplig undervisning var föremål för 
direktiven till universiteten redan år 1852 (Rovio-Johansson & Tingbjörn 2001). 
Under lång tid förblev dock den pedagogiska skickligheten underordnad den 
vetenskapliga skickligheten i professorernas dagliga arbete. I slutet av 1950-talet 
kom en ny typ av lärartjänst, universitetslektoratet. Dessa tjänster tillsattes 
av forskarutbildade lärare utan forskningsuppdrag, det vill säga rena under-
visningstjänster (Andrén 2013). Det är i och med 1989 års högskoleutredning 
som de pedagogiska meriterna får ett genombrott då man föreslår att de ska 
dokumenteras, redovisas och bedömas; de pedagogiska meriterna får tydliga 
kriterier för bedömning men också krav på att de skriftligen ska dokumenteras. 
För första gången jämställs de pedagogiska meriterna med de vetenskapliga. 
I praktiken är det dock så att det vid anställningar och befordran fortfarande 
finns en tyngdpunkt på den vetenskapliga skickligheten (Rovio-Johansson 
& Tingbjörn 2001). Svenska lärosäten har sedan dess på olika sätt arbetat med 
att hitta former för att dokumentera och utveckla strukturer för dokumentation 
av den pedagogiska skickligheten. Många lärosäten har inrättat högskole- 
pedagogiska centra med fort- och vidareutbildningskurser för att stärka den 
pedagogiska skickligheten hos lärarna. Synen på undervisningens betydelse 
statueras delvis genom dessa kurser och därför bör samverkan vara en del av 
innehållet. Vid Linköpings universitet är det numera ett krav vid anställning 
som universitetslektor att ha genomgått den här typen av kurser.

Samverkan har en lång tradition vid våra lärosäten och historiskt sett har 
samverkan varit en decentraliserad verksamhet (Benner & Sörlin 2015; Ramsten, 
Bjursell & Dobers 2014) på så sätt att lärare inom ramen för sin undervisning och 
forskning har drivit samverkan utifrån skilda behov, engagemang och, i vissa 
fall, krav.
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Regering och riksdag har varit tydliga med att samverkan med samhället 
även ska omfatta grundutbildningen: ”Regeringen anser att samverkan dels 
ska utveckla formen på utbildningen så att studenternas kontakter med det 
omgivande samhället ökar, dels ska bidra till att innehållet i utbildningen svarar 
mot de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.” 
(Högskoleverket 2004, 25). Tydligheten kring samverkans betydelse återkommer 
i regeringens forskningsproposition (prop. 2012/13:30, 61) där de ger Vetenskaps-
rådet och Vinnova i uppgift att ”utreda och lämna förslag till ett resursfördel-
ningssystem som gör det möjligt att fördela anslag till universitet och högskolor 
innefattande kollegial bedömning av universitets och högskolors kvalitet och 
prestation i forskning, inkluderande såväl vetenskapliga bedömningar som 
bedömning av dess relevans och nytta för samhället.” För många högskolor 
innebär detta att samverkan blir en ledningsfråga kopplad till fördelning av 
resurser (Vetenskapsrådet 2014).

Samverkan i lärosätenas styrdokument
Under 2014–2015 genomfördes en dokumentstudie (Ramsten, Bjursell & Dobers 
2014) av nio lärosätens styrdokument (fler än 70 dokument) samt en intervjustudie 
(Bjursell, Dobers & Ramsten 2015) med 31 forskningsledare och föreståndare 
vid tre lärosäten. Båda dessa studier var del av en större studie med syfte att 
kartlägga och bilda kunskap om betydelsen av samverkan vid rekrytering och 
befordran samt undersöka enskilda lärares och forskares syn på samverkan. 
Studien visade att det kan vara karriärsfrämjande för lärare och forskare att 
dokumentera och synliggöra samverkansskickligheten, utöver den pedagogiska 
och vetenskapliga skickligheten. Studien visade också att dokumentationen var 
till stor hjälp för lärosätena vid rekrytering, i synnerhet vad gäller synliggörandet 
av kompetenser och förmågor gällande samverkan. Det framkom att uppfatt-
ningen bland lärare och forskare var att samverkan kan bidra till ökad kvalitet 
i forskning och utbildning på lärosätena. Studien visade också att det finns ett 
behov av att fördjupa och utveckla förståelsen för vad samverkan kan bidra med 
i forskning och utbildning. I anställningsordningen, vilken identifieras som ett 
av de centrala styrdokument som har högst relevans för individens meritering, 
finns samverkansskicklighet med på en mer generell nivå till skillnad från veten-
skaplig och pedagogisk skicklighet. Samverkansbegreppet återfanns knappt i de 
övriga styrdokument som ingick i studien. Det visar på ett tydligt behov av att 
revidera strategiska styrdokument för att synliggöra samverkan.
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Resultat och diskussion
Projektet har påtagligt bidragit till att synliggöra lärarnas samverkan i under-
visningen och har därmed påskyndat utvecklingsarbetet kring samverkans-
meritering vid lärosätena i Linköping, Malmö och Umeå. Initiativ kring att 
dokumentera samverkan på individuell nivå drivs nu såväl från ledningsnivå 
som från ett kollegialt och ett lärandeperspektiv.

Individnivå
Samverkan i undervisningen blir allt viktigare och efterfrågas allt mer. Vi 
hävdar därför att den enskilda lärarens samverkansinsatser bör synliggöras och 
premieras i högre grad än vad som görs idag och att detta bör gälla såväl vid 
rekrytering som vid befordran.

I de befintliga meritportföljerna vid respektive lärosäte samlas samverkans- 
meriterna under rubrikerna ”Meriter från samverkan med omgivande samhället 
och information om forskning och utvecklingsarbete” vid Linköpings universitet, 
”Redogörelse för samverkansmeriter” vid Umeå universitet, samt ”Skicklighet i 
samverkan med det omgivande samhället” vid Malmö högskola.

Umeå universitet har inom ramen för projektet arbetat fram ett förslag 
till en samverkansintegrerad pedagogisk meritportfölj. Utgångspunkten är att 
samverkan ska synliggöras och förtydligas i den pedagogiska meriteringen. Det 
finns redan idag möjlighet att inkludera samverkan i den pedagogiska merite-
ringen men detta görs inte i någon större utsträckning. Genom att förtydliga vad 
som förväntas ingå i den pedagogiska portföljen ökar sannolikheten att lärarna 
lyfter in samverkan som en viktig del i den pedagogiska skickligheten. Arbetet 
med att ta fram förslaget vid Umeå universitet har skett fakultetsövergripande 
genom en arbetsgrupp med representanter från alla fakulteter samt Lärarhög-
skolan och universitetets centrala stöd för pedagogisk utveckling, Universitets-
pedagogik och lärandestöd. Lärosätet i Umeå, liksom i Malmö och i Linköping, 
är ett bredduniversitet där en meritportfölj behöver fungera väl för en mängd 
olika ämnesområden vilket har krävt ett omfattande arbete. Vid Umeå har 
arbetet resulterat i ett förslag på hur den samverkansintegrerade pedagogiska 
meritportföljen kan se ut.

Linköpings universitet har sedan länge en meritportfölj som omfattar 
”Samverkan med det omgivande samhället” men också ”Information om 
forskning och utvecklingsarbete”. Det senare kan ses ligga i linje med det 
klassiska folkbildningsidealet. Inom ramen för detta projektet har en översyn av 
lärares pedagogiska skicklighet och den pedagogiska egenreflektionen initierats. 
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Syftet med översynen är att tydligare beskriva samverkan som en del av undervis-
ningen och på vilket sätt samverkan bidrar till att främja utbildningens kvalitet.

På Malmö högskola pågår en diskussion om och i så fall hur man skulle 
kunna genomföra en översyn kring frågor som rör meritering av samverkan. 
Förändringar behöver förankras i organisationen och utformningen av en merit-
portfölj, med tillhörande styrdokument, måste ta alla utbildnings- och forsk-
ningsområden i beaktande precis som görs vid Umeå universitet. Arbetet med 
att synliggöra och lyfta fram samverkan är en process som kräver kollegialt 
inflytande och måste få ta tid.

Lärosätena behöver utveckla system som stödjer dokumentation och 
synliggörande av lärarnas samverkansaktiviteter gentemot kollegor, studenter 
och ledning, men också gentemot externa aktörer. Flera forskningsfinansiärer, 
bland andra Vinnova och KK-stiftelsen, har sedan länge tillämpat en modell med 
samfinansiering och på senare år har de efterfrågat beskrivningar som berör 
forskningens genomslag och samverkan med det omgivande samhället. Forsk-
ningsfinansiärernas intresse för detta bidrar till att synliggöra lärares samver-
kansaktiviteter i både undervisnings- och forskningssammanhang.

Kollegial nivå
På de i projektet ingående lärosätena finns enheter där pedagogisk expertis 
arbetar med fort- och vidareutbildning inom det högskolepedagogiska området. 
Detta görs bland annat genom högskolepedagogiska kurser, där lärare 
undervisar lärare, samt genom workshops och seminarieserier som uppmuntrar 
till möten och kunskapsdelning mellan kollegor och vetenskapliga discipliner. 
Dessa aktiviteter bidrar till det kollegiala ansvaret att upprätthålla och utveckla 
den pedagogiska skickligheten.

Didacticum vid Linköpings universitet är ett centrum som ska driva och 
bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning 
och undervisning; Didacticum kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs 
inom fakulteter och institutioner. Den högskolepedagogiska kursen ”Kursdesign, 
examination och utvärdering” omfattar samverkan och entreprenöriellt lärande 
i undervisningen.

Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö högskola har som uppgift 
att stödja den pedagogiska utvecklingen vid lärosätet. Detta görs dels i form 
av högskolepedagogisk utbildning och dels genom att skapa mötesplatser 
där högskolepedagogiska frågor diskuteras. Bland utbudet av tillgängliga 
aktiviteter finns nu, som ett resultat av detta projekt, workshopen ”Samverkan 
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som pedagogisk modell” där lärare, kurs- och programansvariga utvecklar sina 
kurser eller program i riktning mot samarbete med andra aktörer i samhället.

Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet erbjuder kurser 
för pedagogisk utveckling till universitetets lärare. De arbetar fakultets- och 
ämnesövergripande för en god kunskapsöverföring och internt erfarenhetsutbyte. 
I dagsläget är samverkan som inslag i deras kursutbud högst begränsat; dock 
pågår nu diskussioner kring hur samverkan kan komma att ingå i kursutbudet.

Ledningsnivå
Om man från ledningen vill lyfta fram lärares samverkansskicklighet som en 
strategiskt viktig fråga för lärosätet bör detta framgå i relevanta besluts- och 
styrdokument vid lärosätet. På så sätt ger man en tydlig signal, både internt och 
externt, att samverkan inom utbildning och forskning är något som synliggörs 
och belönas.

Anställningsordningen är det dokument som på en övergripande nivå styr 
hanteringen av rekrytering och befordran. De i projektet ingående lärosätena har 
redan idag samverkan som en integrerad del av sina respektive anställningsord-
ningar. Kriterierna för samverkan är dock inte lika utvecklade som kriterierna 
för de vetenskapliga och pedagogiska meriterna är. För enskilda lärare är dessa 
kriterier viktiga för den professionella utvecklingen men också för den kollegiala 
utvecklingen av utbildningsprogrammen. Synliggörandet av utbildningssam-
verkan är av dessa anledningar viktiga att dokumentera.

Inom ramen för detta projekt har Linköpings universitet gjort en revidering 
av centrala styrdokument. Syftet har varit att ta ett helhetsgrepp vad gäller 
rekryterings- och befordransdokument för att se var och på vilket sätt samver-
kansskicklighet för lärare kan tydliggöras. En utgångspunkt i detta arbete har 
varit att tydliggöra att samverkan utgör en integrerad del av lärares utbildnings- 
och forskningsaktiviteter och skall betraktas på så sätt framgent. Vid rekrytering 
och befordran ska den sökande till exempel beskriva på vilket sätt samverkan 
bidragit till samhällsutveckling.

Umeå universitet är ett av de svenska lärosäten som kommit längst vad 
gäller att på ledningsnivå belöna samverkansprestationer. Sedan 2011 tillämpar 
man en modell för resursfördelning av grundutbildningsanslagen som syftar 
till att uppmuntra institutionerna att samverka och knyta omgivande samhälle 
närmre utbildningarna och därmed också studenterna. Av det totala grund- 
utbildningsanslaget fördelas knappt en sjättedel utifrån fyra kriterier varav ett är 
samverkan; denna andel har ökat från 11 procent 2014 till 18 procent 2016.
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I Malmö högskolas utredningsarbete kring en uppdatering av meritportföljen 
och tillhörande styrdokument, lyfts centrala frågor kring hur samverkan ska 
värderas. Meritportföljen, som framöver bör digitaliseras, ses som ett värdefullt 
verktyg i syfte att tydliggöra lärosätesspecifika prioriteringar för meriterings-
grunder som till exempel samverkansaktiviteter. Anställningsordningen till- 
sammans med lönekriterier behöver ses över för att ge stöd för värdering och 
eventuell viktning av meriter. Dessa dokument inkluderat styrdokumenten bör 
harmonsiera med högskolans strategi och kvalitetsramverk.

En samverkansintegrerad pedagogisk meritportfölj
Utbildning och forskning är kärnverksamheten vid våra högskolor och universitet. 
Därför bör samverkan bedrivas inom ramarna för just utbildning och forskning 
och inte för sin egen skull. Därför bör också dokumentation av samverkan inte 
särbehandlas utan integreras i lärosätenas befintliga pedagogiska portföljer för 
att underlätta lärarnas möjligheter att dokumentera samverkansaktiviteter. Det 
är viktigt att en samverkansintegrerad pedagogisk meritportfölj är gångbar såväl 
nationellt som internationellt. En gemensam syn på dokumentation av samverkan 
är en förutsättning för att man ska kunna jämföra, bedöma och konkurrera med 
avseende på samverkansskicklighet; detta för att inte samverkan ska bli ett 
hinder för individer i deras akademiska karriär och deras möjligheter att röra sig 
mellan lärosäten både nationellt och internationellt.

Lärosätena har ett stort ansvar att vid rekrytering och befordran efterfråga 
samverkansskicklighet i större utsträckning än vad som görs idag, och samver-
kansskicklighet bör lyftas fram och konkretiseras i strategiskt viktiga dokument 
som till exempel samverkansstrategier, anställningsordningar och dokumenta-
tionsmallar för meritering. Det bör tydligt framgå för den enskilde läraren hur 
samverkansskicklighet kan bidra till karriär- och löneutveckling. Viktning av 
samverkan bör göras på fakultets- och instititutionsnivå på grund av att det är 
här den ämnesmässiga kompetensen finns och att det är här anställningar sker. 
Detta säkerställer att det som efterfrågas stärker både utbildningen och läraren 
i dennes pedagogiska arbete. På ledningsnivå bör ansvaret vara att underlätta, 
belöna och stimulera till diskussion för att utveckla samverkan vidare baserat på 
det arbete som görs vid fakulteter och institutioner.

Förutsättningarna för svenska lärosäten skiljer sig åt och detta påverkar 
hur samverkan bedrivs. De varierande förutsättningarna handlar, till exempel, 
om geografiskt läge och vilken typ av externa aktörer det finns i närområdet; 
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studier visar att företag och organisationer i stor utsträckning samverkar med 
närliggande lärosäten. Det spelar också roll hur lärosäten arbetar organisato-
riskt, vilka kulturella skillnader det finns samt hur långt de har kommit i sina 
respektive förändringsarbeten vad gäller samverkan. De samverkansinslag 
och aktiviteter som bedrivs vid lärosätena idag är dock relativt likartade 
trots skillnader i förutsättningar. Det som skiljer lärosätena åt är samverkans 
omfattning, hur den organiseras, vilka resurser det finns, vem som har ansvar 
och hur den kvalitetssäkras.

Vi har under arbetets gång kunnat konstatera att det vid våra lärosäten 
har påbörjats ett intensivt utvecklingsarbete kring samverkansmeritering. För 
att våra lärare ska kunna prioritera samverkan i undervisningen bör samverkan 
både dokumenteras och belönas på liknande sätt som idag görs med vetenskaplig 
och pedagogisk skicklighet. Genom att tala om samverkansskicklighet lyfts 
dessa förmågor upp och detta är ett samtal som rör många lärare oavsett lärosäte.

Under arbetet har vi också konstaterat att det både finns skillnader och 
likheter mellan våra lärosäten, och att dessa har spelat en viktig roll för det 
gemensamma lärandet i projektet. Arbetet kring meritering av samverkan är inte 
på något sätt avslutat och samarbetet mellan våra lärosäten spelar en viktig roll.
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Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet är de lärosäten 
som arbetat i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram. Detta avslutande 
kapitel redogör för de avtryck projektet haft på ledningars och medarbetares 
inställning till utbildningssamverkan; huruvida arbetssätt och rutiner har 
påverkats; samt vad som planeras att hända i framtiden avseende utbildningssam-
verkan på de tre lärosätena.

Inställning till utbildningssamverkan: intresset har ökat
Vid de tre lärosätena har sammantaget cirka 180 lärare, kurs- och program- 
ansvariga intervjuats eller på annat sätt getts tillfälle att reflektera över den 
samverkan man bedriver. Detta har lett till ett ökat intresse för att bedriva 
samverkan i utbildningsprogram, och många programföreträdare önskar 
gemensamma mötesplatser för erfarenhetsutbyte inom respektive lärosäte och 
över lärosätesgränserna.

Man kan också konstatera att diskussionen om utbildningssamverkan 
blivit mindre polariserad och mer nyanserad – alltså mer en fråga om hur ska vi 
samverka? än varför samverka? Ett resultat av detta är att diskussionen om utbild-
ningssamverkan numera ofta kopplas till frågan om utbildningskvalitet, och 
många ser samverkan som ett medel för studenterna att nå de nationella lärande- 
och examensmålen.

Vad gäller ledningars och medarbetares inställning till utbildningssam-
verkan har projektet bidragit till att skapa en ökad förståelse för vad utbildnings-
samverkan kan innebära och hur man på ett strategiskt sätt kan inkludera samver-
kansinslag i utbildningsprogram.

7. Projektets avtryck
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Påverkan på arbetssätt och rutiner: samverkansbegreppet 
har blivit mer konkret
Projektet har genom dialoger med ett flertal funktioner vid lärosätena (bl. a. med 
lärare, kurs- och programansvariga men också i utbildningsråd och kvalitetsråd 
och med samverkanskoordinatorer) skapat en ökad förståelse för hur man kan 
förhålla sig till samverkan, dels vad gäller samverkan med externa parter i syfte 
att utveckla utbildningsprogram, dels vad gäller specifika samverkansinslag i 
programmen. Dessa dialoger har gjort samverkansbegreppet mindre abstrakt, 
vilket gjort samverkansfrågan lättare att diskutera och lättare att kommunicera.

Mer konkret avseende projektets avtryck gällande arbetssätt och rutiner 
finns det vid Linköpings universitet numera ett styrelsebeslut som säger att 
alla utbildningsprogram ska vara samverkanssäkrade (för en diskussion om 
vad detta innebär, se kapitel 2). Vid lärosätet har man också tillsatt samverkans- 
koordinatorer på alla fakulteter och institutioner. Vid Malmö högskola och Umeå 
universitet har projektets resultat lett till att samverkansaspekten kommer att 
inkluderas i kvalitetsramverken, vilket är ett exempel på utvecklingen mot att på 
ett strukturellt, strategiskt och långsiktigt sätt bedriva utbildningssamverkan. Vid 
alla tre lärosäten lyfter man fram betydelsen av nationella samarbeten – att man 
genom dessa får kunskap om de metoder andra lärosäten använder för att gynna 
utbildningssamverkan, men också kunskap om de utmaningar andra står inför.

Framtiden: meritering, utvärdering och plattformar
Att strategiskt integrera samverkan i utbildningsprogram innebär många 
utmaningar. I Linköping, Malmö och Umeå kommer man bland annat att arbeta 
vidare med frågan om utbildningssamverkan i relation till meritering (se kapitel 
6; Bjursell, Dobers & Ramsten 2014 och Ramsten, Bjursell & Dobers 2015), men 
också att utveckla nya samverkansplattformar för att bidra till mer variation i 
den samverkan utbildningsprogrammen bedriver idag. Genom att systematiskt 
variera samverkansinslag bidrar utbildningar till att öka studenternas samhälls- 
engagemang och beredskap att bidra till positiv samhällsutveckling.

Inom de program som medverkat i projektet sker fortsatt utveckling. Till 
exempel handlar det om att utveckla nya utvärderingsmetoder för samverkans-
inslag, att stötta samverkansinslag som drivs av studenter och att införa entrepre-
nörskapskurser och moment av entreprenöriellt lärande. Vid lärosätena kommer 
vi att fortsätta värna och utveckla samverkan inom alla våra utbildningar.
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Kursutvärdering: samverkanspartens deltagande i projektkurser
Inom projektet sammanställdes ett antal utvärderingar som genomförts för projekt-
kurser med samverkansinslag i vilka samverkansparten tillfrågats om sitt deltagande i 
kursen. Utvärderingarna var uppdelade på fyra områden:

1.  Generell syn på om det var givande att vara delaktig i kursen.

2.  Deras syn på studenternas arbete.

3.  Deras syn på effekter av studenternas arbete, potentiellt eller faktiskt (som en bedömning eller som en 
ekonomisk värdering).

4.  Deras syn på kontakter med kursledning och kursadministration, samt en generell syn på fortsatt 
samverkan med lärosätet.

Utvärderingarna visade på en genomgående positiv bild av projektkurserna, både vad 
gäller hur kurserna har fungerat och vilka effekter de medfört. Resultaten av utvärde-
ringarna gav en återkoppling som kunde användas för kursutveckling, till exempel i 
termer av hur kursen klarat av administrationen i förhållande till samverkanspart, det 
vill säga hur enkelt eller smidigt det varit för extern part att delta i kursen.

Examinationsuppgift: studentens reflektion över sitt lärande i 
kurser med samverkansinslag
Syftet i uppgiften var att studenter, genom att använda metoden med meritportfölj, skulle 
få träna och synliggöra sina generiska och ämnesspecifika kompetenser kopplade till 
lärandemålen. Programansvarig ville också se om tidigare samverkansinslag haft effekt 
på studenternas lärande och på så sätt få återkoppling på betydelsen av progression i 
lärandet. Studenterna reflekterade i relation till de övergripande lärandemålen genom:

1.  Dokumentation av teoretisk kunskap och reflektion om förståelse för helheten, det vill säga hur teorier, 
metoder, begrepp etc. hänger ihop med varandra och bidrar till lärande (kunskap och förståelse).

2.  Praktisk tillämpning av teoretisk kunskap (färdighet och förmåga).

3.  Vidareutveckling och presentation av kompetens (värderingsförmåga och förhållningssätt).

Resultatet visade att flertalet studenter reflekterade över att ett återkommande arbets-
integrerat lärande i utbildningen hjälpt dem i sin förståelse för de teoretiska och ämnes-
specifika kunskaperna. Kontakter med arbetsgivare under utbildningen hade också ökat 
förståelsen för kommande arbetsuppgifter inom branschen.

Bilaga 1. Exempel på utvärdering av samverkansinslag
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Kursvärdering gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU): 
för studenter, externa handledare och kursansvarig
En kursvärdering genomfördes som inkluderade studenter, externa handledare och 
kursansvarig. Frågorna handlade om förutsättningarna i kursstrukturen och genomför-
andet i förhållande till lärandemålen och kursens effekter:

1.  Förberedelser, praktiska förutsättningar, ansvarsfördelning, introduktion till kursen och lärandemål.

2.  Kommunikation och relationer, förberedelser och förkunskaper i förhållande till arbetsuppgifter och 
till uppdrag.

3.  Effekter av VFU; om och vad man lärt sig och på vilket sätt praktiken, och uppdraget som handledare, 
bidragit till lärande och utveckling.

4.  Förslag till utvecklingsområden för kursen efterfrågades.

Resultaten från kursvärderingen gav värdefull återkoppling från de olika parterna om 
hur man såg på kursen och effekterna av samarbetet. Samtliga externa handledare 
gav också exempel på hur samarbetet med studenter och kursansvarig gett värdefulla 
erfarenheter som bidragit till att utveckla deras egna kunskaper. Studenterna kunde 
reflektera över relevansen i sina kunskaper i förhållande till sin kommande yrkesroll. 
Sammantaget bidrog resultaten till att öppna upp för en dialog kring fortsatt kvalitetsut-
veckling av utbildningen.

Utvärdering av karriärevent: studenters och externa parters 
upplevelser
En utvärdering efter ett karriärevent som arrangerades inom ett utbildningsprogram 
visade på vikten av att arbeta proaktivt för att underlätta övergången mellan studier och 
arbetsliv. I samtal med arbetsgivare framkom att eventet bidragit till att bredda deras 
rekryteringsbas och se behov av nya kunskaper i förhållande till hur de av tradition 
brukade rekrytera. För studenterna blev det en direkt möjlighet till kontakter med 
arbetsgivare och att få bekräftelse på att deras kunskaper var relevanta. Vid en senare 
uppföljning hade majoriteten av studenterna erbjudits arbete inom sitt utbildnings-
område. Sammantaget gav eventet en värdefull återkoppling till programansvarig om 
relevansen i utbildningens innehåll och möjligheter till nätverk med såväl arbetsgivare 
som alumner.












