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1. Inledning

Uppdraget

• Att relatera ovanstående förslag till förtydligade
utbildningsbaserade karriärvägar för såväl högskolor
som högskolelärare. Vilka ramverk behöver förändras/
tillkomma?

Svensk högre utbildning ska vila på vetenskaplig
grund. Enligt den norm som är vanlig i Europa ska
det finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning, ofta refererad som ”den Humboldtska principen”. Det har många gånger beskrivits som det som
särskiljer högre utbildning från annan utbildning.
Syftet med det här uppdraget har varit att dels konceptuellt utveckla förståelsen av vad forskningsanknytning är och kan vara, dels att genom en empirisk
studie belysa och diskutera hur forskningsanknytningen faktiskt ser ut i dagens högskolelandskap. Det
handlar bland annat om hur arbetsfördelningen ser
ut mellan olika lärosäten och mellan olika kategorier
i den akademiska personalen. En central ingång till
problematiken är hur resurssystemen för utbildning
respektive forskning är konstruerade både på institutionell och på individuell nivå. En annan viktig utgångspunkt är karriär- och incitamentsstrukturerna,
såväl för lärosäten som för högskoleanställda.
Den problematik som specificeras är en nyckelfråga
för den svenska högskolesektorn; den är också global
till sin karaktär. Alla nationella system för forskning
och högre utbildning har att ta ställning till hur relationen mellan kärnuppgifterna ska se ut för att kvaliteten i var och en ska bli så hög som möjligt. Vi har
därför genomfört studien i ett internationellt jämförande perspektiv.
Följande övergripande problemställningar har ingått i studien:

• Att spegla detta förslag dels i policyutvecklingen i några
relevanta jämförbara länder (översikter), dels i svensk
verklighet

Tillvägagångssätt
Analytiska utgångspunkter
och frågeställningar

Frågeställningarna har krävt en kombination av flera
olika metoder. För den konceptuella förståelsen och
vidareutvecklingen behövs en ingående kännedom
om tidigare studier på området, såväl i Sverige som
internationellt (se till exempel Geschwind 2008 för en
översikt). Inledningsvis är det nödvändigt att klargöra
vad vi menar när vi talar om forskningsanknytning
och ge några exempel på hur kopplingen mellan forskning och utbildning kan se ut i praktiken.
Vi kan inledningsvis konstatera att forskningsanknytning kan ske genom person eller genom metod.
Det är alltså frågan om vem som undervisar och hur
undervisningen går till. På strukturnivå talar man
främst om ”vem-frågan”.
Framför allt den anglosaxiska forskningen har försökt
problematisera och kvalificera vad forskningsanknytning kan vara. För ett antal år sedan lanserade de brittiska forskarna Jenkins & Healey (2005) följande modell
där de problematiserar begreppet forskningsanknuten
undervisning. Modellen löser upp den enkla relationen
mellan disputerade lärare och forskningsanknytning.
En annan viktig utgångspunkt i den här studien
har varit att ta hänsyn till olika utbildningsnivåer och
olika typer av utbildning, dvs. skillnaderna mellan
grundläggande nivå och avancerad nivå respektive
distinktionen mellan ämnesinriktad utbildning och
professionsutbildning. All högre utbildning måste inte
och kan inte forskningsanknytas på samma sätt.

• Att utreda frågan om huruvida det finns det ett generellt samband på högskole- eller individnivå mellan
forskningsexcellens och utbildnings-/undervisnings
kvalitet?
• Att ta fram ett förslag som bryter upp den enkla
relationen där all högre utbildning ska forskningsanknytas på samma sätt. Vilka indelningar mellan olika slags
högre utbildning, olika slags forskningsanknytning och
olika slags lärarkompetenser är mest relevanta?
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FIGUR 1. OLIKA TYPER AV FORSKNINGSANKNYTNING
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FIGUR 2. FORMER FÖR FORSKNINGSANKNYTNING I FYRA TYPER AV HÖGRE UTBILDNING
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Figur 2 är framtagen av Agenda för forskning. Den
har tjänat som utgångspunkt för analysen.
Följande frågeställningar formulerade av Agenda
för forskning har belysts i studien:

• I vilken mån utvecklas strategier för forskning och
utbildning i samspel med varandra inom institutionen?
• Dimensionera konfliken mellan forskningstimmar och
undervisningstimmar för de allra mest aktiva forskarna

• Vilka är kriterierna för att få anställning inom högskolan
i praktiken?
• Hur fördelas utbildningsuppdrag inom en institution i
praktiken?
• I vilken mån stämmer den förutfattade meningen att
undervisning läggs på (ovilliga) ”misslyckade forskare”?
• Vem avgör i vilken grad en forskare får ”köpa sig fri”
från undervisning?
• Finns det en skillnad mellan hur ovanstående frågor
hanteras i utbildningsmiljöer med eller utan rejäla
forskningsresurser?
• Finns det en skillnad mellan hur ovanstående frågor
hanteras i forskningsmiljöer som styr med positiva
incitament (erhållna externa anslag matchas av interna
anslag) och forskningsmiljöer där dessa saknas?

För att besvara dessa frågor har vi genomfört följande
moment:

Enkät

Vi har skickat en webbenkät (bilaga 1) till studierektorer/motsvarande vid tre svenska lärosäten: Chalmers
tekniska högskola, Karlstads universitet och Umeå
universitet. Syftet med att närma sig just studierektorerna är att dessa genom sin funktion har ansvar
för bemanning av kurser och program. Det har dock
visat sig att kategorin studierektorer inte används vid
alla tre lärosätena. Vi har därför också skickat enkäten till prefekter, viceprefekter, programansvariga och
programledare. Vi har fått värdefull hjälp från tjänstemän vid de tre universiteten med urvalet av dessa
5

Internationell utblick

kategorier och adresslistor till berörda personer. Tack
till Per Ragnarsson, Umeå universitet, Birgitta Carlsson, Chalmers tekniska högskola och Dan Edvinsson,
Karlstads universitet. Det totala antalet mottagare av
enkäten var 332, varav 150 svarade (45 procent). Bortfallet är jämnt fördelat mellan de tre lärosätena och
mellan de olika svarandekategorierna.

Vi har också jämfört de svenska förhållandena och
resultaten med situationen i ett urval andra länder.
Vi har valt att titta närmare på Storbritannien och
Nederländerna, för att se hur frågor rörande forskningsanknytning har behandlats den senaste tiden. Vi
har sett närmare på nationell nivå, lärosätesnivå och
individuell nivå. Den internationella utblicken återges
i kapitel 4. De fullständiga landrapporterna ligger
också som bilagor.

Intervjuer

För att fördjupa förståelsen och även kunna följa upp
resultaten från webbenkäten har vi genomfört intervjuer. Intervjupersonerna bestod av följande tre grupper:

Genomgång av Högskoleverkets prövningar

Som ett sista steg i processen har vi gjort en analys
av forskningsanknytningens definition och betydelse i
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar. Vi har studerat såväl examensrättsprövningar som utvärderingar
i efterhand (ex post).

• Akademiska ledare och chefer
• Framgångsrika forskare, till exempel personer som har
utmärkt sig som framstående genom till exempel priser
och utmärkelser
• Framstående lärare, personer som har identifierats
som och utmärkt sig genom utmärkta utbildnings
insatser.
Totalt har ett drygt 10-tal semistrukturerade intervjuer genomförts, utifrån en intervjuguide (bilaga 2)
som tagits fram i dialog med uppdragsgivaren. Dessa
intervjuer har kompletterats med kortare och längre
samtal med kunnigt folk som har överblick över högskolesektorn, bland annat från Högskoleverket. Vi
deltog också i Almedalsveckan där flera seminarier
handlade om forskningsanknytning och forskningens
roll vid de mindre högskolorna.
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2. Praktiken vid svenska lärosäten

Ett landskap i förändring

budgetpropositionen föreslog regeringen ett antal kriterier för lärosäten som ville benämnas universitet.
Av dessa kriterier är forskningsresultaten och forskningskapaciteten bland de viktigaste. År 1999 fick
högskolor rätt att ansöka om att få examinera studenter på forskarutbildningsnivå, inom ett eller flera
vetenskapsområden. Sedan möjligheten infördes har
fyra nya universitet tillkommit: Karlstads universitet,
Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet), Örebro
universitet och Mittuniversitetet.
Det sker just nu stora förändringar i högskolesektorn. Under de senaste åren har förändringstakten varit hög. Bland de större förändringarna kan nämnas
ökad autonomi för lärosätena, nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, ökad betoning av prestationsbaserad resurstilldelning samt införandet av avgifter för utländska studenter. Det har skett en viktig
förändring när det gäller kvantitet kontra kvalitet. På
en övergripande nivå har betoningen av högsta kvalitet, excellens, varit stark. Det har i första hand gällt
forskning. Den expansion som länge präglat systemet
har ersatts av konsolidering och kvalitetsförstärkning.
I korthet kan man säga att vi har gått ”från 50-procentsmål till Nobelpris” i den forskningspolitiska debatten (se Benner 2009).
Vem ska göra vad i framtidens högskolesystem?
Efter den senaste kraftiga expansionsfasen under
1990-talet letar många lärosäten efter sin identitet och
”mission”. Det är också så att universiteten förväntas
bidra med mycket mer idag – allt fler uppgifter ska
lösas av universitet och högskolor. Å ena sidan har de
yngsta universiteten inte fått den utveckling som de
hoppats på, vilket nyligen uppmärksammats (Benner,
Stensaker, Öst 2010). Avståndet till de äldre forskningsintensiva universiteten har snarare ökat med
tiden. Å andra sidan har de ”halvgamla” universiteten i Linköping och Umeå kombinerat tradition och
förnyelse på ett sätt som gett positiv uppmärksamhet.
De senaste åren har allt fler röster höjts för att skapa
ett internationellt toppforskningsuniversitet i Sverige
(till exempel Wetterberg 2010).
Redan idag är det emellertid fallet att lärosätenas
inkomster för utbildning respektive forskning skiljer sig åt betydligt. Det internationellt högst rankade
svenska lärosätet, Karolinska institutet, har över 80

Under tiden då den här studien har genomförts pågår
stora förändringar som ännu inte är avslutade. Med en
ökad autonomi ser många universitet och högskolor
över sina strategier och sina organisationer. Det pågår
ett intensivt arbete med framtidens karriärstrukturer.
Rapporten tar sig således i högsta grad an frågor som
har karaktären av rörliga mål. Samtidigt är det frågor
som präglat debatten under en lång tid.
Den genomgripande högskolereformen 1977 vidgade högskolan till att omfatta all eftergymnasial
utbildning och forskning. Samtidigt inrättades ett
antal mindre och medelstora högskolor med enbart
ett grundutbildningsuppdrag. I lag fastslogs att all
utbildning, även kortare yrkesinriktad utbildning,
skulle vila på vetenskaplig grund. Men forskningsanknytningen av den högre utbildningen blev ett ämne
för debatt eftersom många av de nya utbildningarna
saknade en vetenskaplig tradition. Det tidigare resurstilldelningssystemet var tudelat, med ett anslag för lärarlöner och ett för övriga driftkostnader. I och med
reformen 1977 blev anslagen ändamålsinriktade med
ett för grundutbildning och ett för forskning. Tudelningen ledde till att högskoleenheterna fick en något
större frihet att välja lokalt mellan olika resursslag
men den ledde även till en ökad uppdelning mellan
undervisning och forskning.
År 1993 förändrades kraven på forskningsanknytning genom införandet av begreppet ”vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet” i högskolelagen. Resurserna tilldelas årligen varje
lärosäte och bygger på studieprestationer (helårsprestationer) och antalet helårsstudenter. Varje lärosäte
fick större inflytande över hur deras anslag till grundutbildningen skulle användas. Ett annat ramanslag
går till de lärosäten som har en fakultetsorganisation
med forskning och forskarutbildning.
År 1997 gavs högskolorna i likhet med universiteten
separata forskningsanslag. Det var inte några större
belopp men förändringen innebar att en princip som
stärkte de nya lärosätenas roll var fastslagen och deras chans att etablera en vetenskaplig bas att anknyta
till grundutbildningen kom att öka i och med detta.
Samma år kom en reform om tjänstestruktur och i
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procent av sina intäkter från forskning och forskarutbildning medan de största bredduniversiteten ligger
på en nästan jämn fördelning mellan forskning/forskarutbildning och utbildning på grundläggande och
avancerad nivå. Många av högskolorna, däremot, har
cirka en femtedel av sina intäkter i forskarutbildning
och forskning och resten i utbildning på grundläggande och avancerad nivå.
Så långt lärosätesnivån och relationen mellan inkomster för forskning respektive utbildning. Om man
tittar på vilka som undervisar i svensk högre utbildning kan man konstatera att sektorn i stort är långt
ifrån forskningsanknuten. En stor del av den undervisande personalen saknar doktorsexamen. I vissa delar
av högskolan är det fortfarande en stor majoritet av
lärarna som är adjunkter, av vilka långtifrån alla bedriver egen forskning. Sammanlagt är det drygt hälften, 57 procent, av den forskande och undervisande
personalen som har doktorsexamen. Även det högst
rankade KI ligger på modesta 62 procent disputerade
lärare medan de äldsta bredduniversiteten i Lund och
Uppsala hamnar på 70 respektive 67 procent. De flesta av högskolorna utan examensrättigheter för doktorsexamen ligger mellan 30 och 50 procent (Högskoleverkets årsrapport 2010).
Varför är inte en större andel lärare disputerade? En
orsak är naturligtvis tillgången på forskarutbildade
i relation till utbildningsuppdraget och behoven på
arbetsmarknaden. För ett flertal ämnen, inte minst
professionsutbildningar som relativt sent har akademiserats är behovet av forskarutbildade fortsatt stort
(Befattningsutredningen 2007). Under de faser av
våldsam expansion som den svenska högskolesektorn
upplevt, främst 1960- och 1990-talen, har efterfrågan på utbildning vida överstigit tillgången på disputerade lärare. Det är dock inte hela bilden. En annan
orsak är att forskningsanknytningen inte är det enda
kvalitetskriteriet när det gäller högre utbildning. All
utbildning ska vila på vetenskaplig grund men också
på så kallad ”beprövad erfarenhet”. Kopplingen till
forskning är som bekant inte det enda som ger en bra
högskoleutbildning. För att professionsutbildningar
ska ha hög kvalitet krävs inslag av yrkesförberedelse,
förmedlad bland annat genom de lärare man möter,
och vetenskapligt tänkande. De utbildningar som oftast diskuteras när det gäller denna balansgång är de
som leder till lärare, socionom och sjuksköterska, men
principiellt gäller det också andra yrkesutbildningar,
till exempel till jurist, läkare och civilingenjör.
Högskolelandskapet påverkas främst av de signaler
som kommer från statsmakterna. Fram till år 2006,
när den dåvarande ministern Leif Pagrotsky sade att
det inte kommer att bli några fler universitet, var befordran från högskola till universitet ett reellt och
konkret mål för många lärosätesledningar. Genom att
gradvis bygga upp sin egen forskningskapacitet inom
ett eller flera områden kunde man få rätt att examinera egna doktorer. Fyra högskolor blev också ”befor-

drade” till universitet, först Karlstad, Växjö och Örebro vid millennieskiftet, därefter blev Mitthögskolan
Mittuniversitetet år 2005. När inte möjligheten att bli
universitet finns kvar, vad ska man då sträva efter? För
många högskolor gäller nu plan B, men hur ser den
egentligen ut?.
Ett konkret intressant förslag har nyligen framförts
av ett antal högskolerektorer i den forskningspolitiska
debattskriften ”En vitbok i färg” (2011). De föreslår
där ett förstärkt anslag per student. En ökning av dagens anslag på 8000 per student till 25000 skulle ge
en stärkt forskningsanknytning. Även Sveriges universitetslärarförbund (SULF) argumenterar i sitt nyligen
framtagna forskningspolitiska program (SULF 2011)
för en starkare koppling mellan forskning och utbildning. Alla universitetslärare bör både forska och undervisa. I likhet med rektorerna i ”vitboken” menar
SULF att lösningen är en ökning av anslaget per student, en så kallad forskningsanknytningsresurs, som
skulle användas till forskning. Vid ett seminarium på
temat i Almedalen framkom det att regeringen anser
att situationen idag inte är optimal. Statssekreterare
Peter Honeth:
– Vi är i dag mycket långt ifrån en situation där
alla lärare skulle kunna bedriva forskning, eftersom alla lärare inte är forskarutbildade. Det
betyder inte att dessa behöver vara dåliga lärare,
men det är inte tillfredsställande. Jag hävdar bestämt att lärare i det normala fallet ska ha en
bakgrund som forskarutbildad. Vi når inte ens
upp till det. Att då ta steget och säga att alla lärare ska bedriva forskning är inte realistiskt, betonade han. (Universitetsläraren 12/11)
Mot den bakgrunden vill regeringen prioritera en högre andel disputerade, öka undervisningstiden inom
vissa utbildningar samt satsa på pedagogisk utbildning för lärare. Dessa satsningar går före en så kallad
forskningsanknytningsresurs.
Den svenska utvecklingen är en del av en internationell trend. Det sker idag en diversifiering och
hierarkisering bland universitet och högskolor, över
hela Europa (Palfreyman & Tapper 2009). Detta sker
samtidigt som Bolognaprocessen har inneburit att
utbildningarna har blivit mer lika än tidigare. Detta
har påverkat det institutionella landskapet. Kraven
och förväntningarna har lett till en renässans för stora, breda organisationer som klarar av att leva upp
omvärldens förväntningar. Fusioner mellan lärosäten
har blivit mycket vanliga i det europeiska högskolelandskapet, inte minst i de nordiska länderna (Merger
Mania, var rubriken i ett nyligen utkommet nummer
av the Chronicle of Higher Education). Inte minst i
de nordiska grannländerna har ett stort antal fusioner genomförts. Ett exempel är det nyskapade Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Vid dessa lärosäten
drog lärosätesledningarna slutsatsen att det inte var
8

FIGUR 3. FÖREDRAGEN LÄRARKATEGORI FÖR UNDERVISNING PÅ GRUNDLÄGGANDE
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en hållbar framtida strategi att fortsätta på egen hand.
Man valde därför ett alltmer intensivt samarbete som
ledde fram till en fusion. Det övergripande syftet är att
höja kvaliteten i både forskning och utbildning (Geschwind & Melin 2011). Länge var dock även profilering ett nyckelord i den högskolepolitiska debatten.
Det har emellertid visat sig vara en riskabel strategi
att vara alltför profilerad när det gäller verksamheten,
vare sig det gäller vetenskapliga områden (som IKT)
eller verksamhetsgrenar (forskning respektive utbildning).
En bidragande faktor är också hur utvärderingssystemen fungerar, både inom utbildning och inom forskning. Det är ett viktigt styrmedel för såväl staten som
för lärosätena själva. Den prestationsbaserade tilldelningen av forskningsmedel som nu tillämpas påverkar vilka prioriteringar som görs. De examensrättsprövningar som görs avseende forskarutbildningen är
också viktiga. Här har tillkommit rätten att utfärda
doktorsexamen för smalare områden än det tidigare
använda begreppet vetenskapsområde (dock bredare
än ”ämne”). Exempelvis kan nu Högskolan Väst examinera doktorer i ämnet produktionsteknik (enligt
Högskoleverkets beslut 2011-08-23).
För den som riktar blickarna mot USA och tittar på
fördelningen mellan forskningsintensiva universitet
och colleges som främst sysslar med grundutbildning
står det klart att det endast är en liten andel av dessa
lärosäten som står för huvuddelen av forskningen, och
att det endast är en handfull som är av nobelprisklass.
Översatt till det svenska systemet skulle det innebära
att det skulle finnas 4–5 forskningsuniversitet i Sverige, vilket också Anders Flodström något retoriskt
förordade som nytillträdd universitetskansler för
några år sedan.

Vem ska göra vad när det gäller undervisning i högre
utbildning? Under en längre period har karriärfrågorna i akademin varit omdiskuterade. Kritiken som
har funnits har inte minst gällt de lägre nivåerna i
systemet och bristen på klara och tydliga karriärvägar
för yngre forskare. Det handlar i hög grad om ekonomiska resurser.
Den f.d. universitetskanslern Stig Hagström sammanfattade dilemmat på följande vis (Hagström 1998,
s. 45):
Om vi med forskningsanknytning av den lägre
undervisningen menar att vi skall ge varje lärare
ungefär samma möjligheter till forskning oberoende av lärosäte och oberoende av tjänsteposition, är det sannolikt att vi får samma effekt som
med fattigdomen i Småland en gång i tiden. Enligt Albert Engström var fattigdomen där inte så
farlig eftersom det var för många att dela på den.
Därmed blev det inte så mycket för var och en.
Vi har i vår enkätundersökning närmat oss gruppen
studierektorer/motsvarande vid Chalmers tekniska
högskola, Karlstads universitet och Umeå universitet,
för att få mer kunskap om frågan vem, i betydelsen
lärarkategori, som bör göra vad när det gäller utbildningsinsatser på grundläggande och avancerad nivå.
Som framgår av figur 2 föredrar de som svarat på
enkäten lektorer för undervisning på både grundläggande och avancerad nivå. Ungefär en fjärdedel har
svarat att adjunkter är att föredra för den grundläggande nivån. En inte obetydlig andel av de svarande
menar alltså att adjunkter är den lärarkategori som
är att föredra för undervisning på grundläggande
nivå. I intervjuerna framkommer vissa anledningar,
9

som att adjunkternas fokusering på undervisning gör
dem mer motiverade, samt att yrkesprogram behöver
lärare som har en egen erfarenhet av professionen i
fråga. Våra intervjupersoner har dock även menat att
adjunkterna är på väg ut som kategori inom många
områden. De ersätts då av lektorer, ibland genom att
adjunkterna själva disputerar. Mycket få anser att
forskarassistent är den kategori som är att föredra
medan kategorierna biträdande lektor och projektanställd forskare inte fick några svar alls.
Den stora skillnaden mellan utbildningsnivåerna
gäller professorerna. Medan endast cirka 5 procent
av de svarande anser att den kategorin är att föredra
på grundläggande nivå, är motsvarande siffra på avancerad nivån cirka en fjärdedel av de svarande. En
tidigare återkommande fråga i debatten har varit professorers medverkan i grundläggande utbildning. För
ett antal år sedan skrevs det in i högskoleförordningen
att lärare från alla kategorier skulle undervisa på alla
nivåer. Den högsta lärarkategorins frånvaro under den
första studietiden hade då en längre tid ansetts vara
ett problem. Det har också berörts i våra intervjuer.
Att i alltför stor utsträckning överlåta undervisning
det första året på forskarstuderande eller adjunkter
har ansetts leda till kvalitetsproblem. Inte minst har
som sagt Högskoleverkets utvärderingar och prövningar lett till att examensrätter har ifrågasatts, mot
bakgrunden att det inte funnits tillräckligt många
disputerade lärare i utbildningen. Som framgår ovan
menar dock endast cirka 5 procent av de ansvariga
att professorer är den kategori som de föredrar för
undervisning på grundläggande nivå. Frågan varför
är naturligtvis intressant. En viktig förklaring är att
det blir för dyrt att låta professorer undervisa på lägre
nivåer. Det finns många kronor att tjäna in på att låta
billigare personalkategorier undervisa. Om dessutom
grupperna är stora finns skalfördelar i systemet. Det
har visats i många tidigare studier att det nuvarande
resurstilldelningssystemet leder till denna typ av prioriteringar, vilket knappast gynnar kvalitetstänkandet.
Det framkommer dock också i enkäten att många,
hälften av de svarande, anser att professorer (liksom
docenter) bör undervisa mer på grundläggande nivå
än de gör idag. Ingen svarade att de borde undervisa
mindre. I intervjuerna har framkommit andra skäl än
ekonomiska, både för och emot, att låta professorer
sköta undervisning på grundläggande nivå. Vid ett lärosäte var det naturligt att professorerna skulle sköta
undervisningen på de första åren, eftersom de var fast
anställda och stod för kontinuiteten. De projektanställda forskarna och forskarassistenterna undervisade i den aktuella miljön snarare på avancerad nivå,
eftersom dessa kategorier själva bedriver forskning
som befinner sig vid forskningsfronten.
Vårt intryck är att det är stora skillnader mellan
grundläggande nivå och avancerad nivå. På den avancerade nivån kan de mest aktiva forskarna testa kurser och inslag i undervisningen som tas direkt från

den egna forskningen. Undervisning på den grundläggande nivån kräver inläsning på områden som ibland
ligger långt från den egna expertisen.
Vi har också hört exempel på att studenterna under
det första året snarare undervisas av mer juniora lärare som förväntas kunna undervisa på samtliga kurser.
Det ingår i utbildningen för en doktorand i slutskedet
eller yrkesrollen för en lektor att undervisa på annat
än sin forskningsspecialitet. Ytterligare andra menar
att de strävar efter att låta alla lärare undervisa inom
områden som ligger så nära deras expertis som möjligt. Huruvida man prioriterar de forskarstuderandes
institutionstjänstgöring eller låter de fastanställda
lektorerna undervisa varierar. Det varierar också med
framgången med att söka externa forskningsanslag.
Under år då få forskningsansökningar blivit beviljade
minskar möjligheterna för de forskarstuderande att
undervisa.
Kontinuitet är en nyckelfråga när det gäller bemanningen. Många studierektorer befinner sig i den situationen att de mycket sent vet vilka lärarresurser de
har tillgång till den kommande terminen: ”Man kan
tappa personer med kort varsel men aldrig rekrytera
med kort varsel”. Bemanningen är avhängig beslut om
forskningsmedel från externa finansiärer men också
universitetsinterna prioriteringar och satsningar. Sådana beslut kan givetvis rycka bort dugliga lärare från
undervisningen, av vilka några kanske nästintill är
oumbärliga. Som en studierektor uttryckte det: ”tack
och lov att lektor X inte fick forskningsmedel”.
Om vi börjar med att titta närmare på grundläggande nivå, hur viktigt är det att de som undervisar
själva är aktiva forskare (här definierat som forskning
med syfte att publicera i vetenskapliga fora)? 43 procent ansåg att det påståendet antingen stämmer helt
eller stämmer i hög grad. 12 procent ansåg att det inte
stämmer alls. Påståendet ”Det är viktigt att de som
undervisar på grundläggande nivå är disputerade”
instämde nästan hälften (48 procent) helt eller i hög
grad i. 16 procent ansåg dock att det inte alls stämde.
66 procent instämde helt eller i hög grad i att ”Den
forskning som bedrivs höjer kvaliteten i utbildningen
på grundläggande nivå”. 8 procent ansåg att det inte
stämmer alls.
Är det då någon skillnad när det gäller preferenserna om vi ser på avancerad nivå? Här kan vi konstatera att 78 procent anser att det stämmer helt eller
i hög grad att det är viktigt att de som undervisar på
avancerad nivå är aktiva forskare. Endast 1,6 procent
anser att det inte stämmer alls. Vidare anser 84 procent att det stämmer helt eller i hög grad att det är
viktigt att de som undervisar på avancerad nivå är
disputerade. 5 procent anser dock att det inte stämmer
alls. 78 procent anser att det stämmer helt eller i hög
grad att den forskning som bedrivs höjer kvaliteten i
utbildning på avancerad nivå.
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FIGUR 4. VAD SOM VÄRDERAS HÖGST VID NYANSTÄLLNING AV LÄRARE SOM I HUVUDSAK SKA
UNDERVISA PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ (till vänster) RESPEKTIVE AVANCERAD NIVÅ (till höger)
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FIGUR 5. VAD SOM VÄRDERAS HÖGST
VID NYANSTÄLLNING AV LÄRARE
SOM I HUVUDSAK SKA UNDERVISA PÅ
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ, UPPDELAT PÅ
LÄROSÄTEN (ANTAL)

Tidigare studier har visat att forskningsmeriter är
viktigare än undervisningsmeriter vid anställning
och befordran av akademisk personal. Våra resultat visar att det fortfarande stämmer i mycket hög
grad. I enkätsvaren framkommer att det fortfarande
är forskningserfarenhet och forskningskvalitet som
värderas högst vid såväl nyanställning som befordran. Det gäller i särskilt hög grad avseende den
avancerade nivån men även på grundläggande nivå.
Hela 81 procent menar att forskning väger tyngst vid
befordran. Endast 2 procent svarade att undervisning väger tyngst och 17 procent att forskning och
undervisning väger lika.
Är det då några skillnader mellan de tre lärosätena,
som ju har en viss spännvidd när det gäller uppdrag
och inkomster? Figuren nedan visar små skillnader
bland de svarande. Det tydligaste resultatet är att
ingen svarande från Chalmers tekniska högskola har
angett att undervisningsmeriter väger tyngst, inte heller att de väger lika tungt vid meritvärdering.
Frågan som bör diskuteras är om och i så fall hur
detta är ett problem. Det finns flera delar i detta. Ett
kan beskrivas som ett mätproblem. Det är ett välkänt
dilemma sedan lång tid att det är svårt att på ett rättvisande sätt bedöma pedagogisk skicklighet. Det anses lättare att mäta forskningskvalitet. Intervjuerna
indikerar dock att det har skett vissa förändringar i
positiv riktning den senaste tiden. Lärosätena har helt
enkelt inte råd att anställa en lektor som inte håller
måttet i undervisningen och har därför vässat sina
bedömningsinstrument. Det har till exempel blivit
vanligare med referenstagning vad beträffar de pedagogiska kvalifikationerna samt provföreläsningar.
En anställd lärare med främst undervisande uppgifter måste givetvis kunna fungera i sin huvuduppgift.
”En icke-fungerande lektor är en prefekts mardröm”
som någon uttryckte det. Icke desto mindre är som
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sagt forskningsmeriter fortfarande det dominerande
urvalsinstrumentet.
Flera intervjupersoner har påpekat att det på det
hela taget finns en obalans mellan de löpande utvärderings- och uppföljningssystemen inom forskning och
utbildning. Medan forskning utvärderas före, under
och efter genomförandet, genom till exempel peer review-ganskning ex ante av forskningsansökningar, inför publicering och småningom ex post-utvärderingar
av olika slag, följs undervisningsinsatserna på många
håll inte upp alls. Det finns här ett problem i form av
att god undervisning uppmärksammas så lite i form
av uppskattning från arbetsgivaren, förutom de pedagogiska priser som (symboliskt?) delas ut vid de flesta
lärosäten. På frågan ”vilka incitament tror du väger
tyngst för att göra en bra insats som lärare”, svarade
den stora merparten av enkätrespondenterna, 71 pro11

cent, att studenternas uppskattning är den viktigaste
drivkraften. 16,5 procent valde alternativet meriter vid
befordran, högre lön 7 procent, kollegernas uppskattning 4 procent och nöjda chefer 1 procent.
Det är knappast negativt i sig att det är studenternas uppskattning som dominerar svaren. Många lärare drivs av att ge sina studenter den bästa tänkbara
undervisningen. Men svarsfördelningen kan också
tolkas som att det finns få andra skäl att göra en bra
insats som lärare. Om den ena sidan av myntet är att
god undervisning inte nog premieras, så är den andra att undermålig undervisning inte uppmärksammas och åtgärdas i tillräckligt stor utsträckning. Det
är naturligtvis minst lika allvarligt: ”Du kan vara en
dålig lärare och överleva länge i akademin”, som en
intervjuperson uttryckte det.

ser ut idag behövs och önskas inslag av undervisning
men bara upp till en viss nivå. När man har kommit
över den nivån blir undervisning ett nödvändigt ont,
för att fylla ut tjänsten eller för att det finns lokala
regler eller riktlinjer. Det är då det finns en uppenbar
risk att det sköts med vänster hand, vilket givetvis går
ut över kvaliteten. Som det beskrevs i en enkätkommentar: ”En del forskare upplever att undervisningen
tar tid från deras forskning vilket riskerar att påverka
insatsen i undervisningen”. Forskare som däremot
kan få utveckla kurser som utgår från forskningen,
och som kan engagera studenter i sina forskningsprojekt och – miljöer höjer kvaliteten i undervisningen i
högsta grad. Inte minst på avancerad nivå har vi hört
om flera intressanta exempel på hur man knyter till sig
studenter i pågående forskning.
De bästa utbildningsmiljöerna är de som understryker att utbildning är viktigt. Vid dessa miljöer är
studentens lärande i centrum och, inte minst, det finns
tydliga signaler från ledningen i form av professorer
och chefer att undervisning på alla nivåer prioriteras.
Huruvida miljön i stort domineras av forskning eller
utbildning spelar en mindre roll. Även en miljö som
endast består av docenter och professorer kan brinna
för sin undervisning. Det beror på traditioner och inte
minst, de formella och informella ledarnas signaler
om vad som är viktigt. En viktig aspekt av detta gäller
rekrytering till högre nivåer. Det gäller, i ett system
som allt mer präglas av konkurrens om de bästa talangerna, att redan den första terminen övertyga studenterna om att detta är det ställe där man ska läsa.
Inte minst gäller det också påfyllningen av presumtiva
forskarstuderande.
Vi har i enkäten ställt frågan om det finns några negativa konsekvenser med forskningsanknytning. 110
svarade nej och 19 svarade ja. I de efterföljande kommentarerna framkommer att det främst är två skäl till
att vissa ser negativa konsekvenser med forskningsanknytning. Det viktigaste skälet är att man sätter
forskningsanknytningen i motsatsförhållande till yrkeslivsanknytning: ”Men den [forskningsanknytningen] ska vägas lika med att undervisningen också ska
vara praktiskt inriktad för att tillämpa forskning och
kunna realisera denna i kommande yrkesliv”.
En annan vanlig kommentar är att ”Forskningen är
smal medan undervisningen ofta är bredare. För hög
forskningsanknytning kan göra kurser för specialiserade och smala.” Det är viktigt att forskningsanknytningen inte konkurrerar ut det praktiska, exempelvis
det ingenjörsmässiga, dvs. det som beskrivs som yrkeslivsanknytningen.
Finns det ett samband mellan framstående forskning och högkvalitativ utbildning? Svaret på den frågan är naturligtvis inte enkel. Om man tittar på de
bästa forskningsmiljöerna och de framstående forskarna, så har den här studien gett näring åt slutsatsen
att undervisning är en mycket viktig ingrediens i det
akademiska yrkeslivet, även för de mest framgångs-

Forskningsexcellens och
utbildningsk valitet
Hur ska man bäst kombinera utbildning och forskning? Och är det så att bra forskare också är bra lärare? I intervjuerna har vi ställt frågor om hur man
bäst bör utföra de olika arbetsuppgifter som åligger
akademisk personal. Många av de intervjuade menar
hursomhelst att det är svårt om än inte omöjligt att
försöka ha en jämn fördelning mellan forskning och
utbildning. Det ställer extremt höga krav på tidsdisciplin. Det som oftast får stryka på foten är forskningen. En kombination av lojalitet mot studenterna och
ren självbevarelsedrift gör att undervisningsförberedelserna går först. Den enda möjligheten att verkligen
producera någon forskning med en sådan jämn fördelning är om planeringen medger mer sammanhållna
forskningsperioder.
Lektorer har som regel undervisning som sin främsta uppgift. Ofta ligger undervisningsandelen på
70–80 procent medan den övriga tiden är kompetensutveckling vilken av många ägnas åt forskning. Det
förefaller dock vara svårt att verkligen få gjord någon
forskning gjord på den tiden, alltså motsvarande ungefär en dag i veckan. Uppföljningen på lärosätena
förefaller också tämligen obefintlig. En del personer
som vi talat med påpekade också att urholkningen av
grundutbildningsanslaget inneburit att varje person
får undervisa på fler kurser än tidigare, vilket sin tur
innebär mer arbete i form av inläsning etc. Det har
ytterligare trängt bort tiden för kompetensutveckling
inklusive forskning.
De personer som har forskning som sin främsta arbetsuppgift har i intervjuer utan undantag betonat att
undervisningen är viktig för deras arbete. Undervisning är ett viktigt skäl att välja en akademisk karriär
snarare än alternativa yrkesbanor, till exempel forskning i industrin. Det finns dock en tydlig gräns, när
undervisningen riskerar att gå ut över tiden för forskning och forskningsresultaten. Som karriärsystemet
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FIGUR 6. FINNS DET NEGATIVA KONSEKVENSER
AV ATT UNDERVISNINGEN ÄR FORSKNINGS
ANKNUTEN?

FIGUR 7. FINNS DET NEGATIVA KONSE
KVENSER AV ATT ETT ANSVARSOMRÅDE
DOMINERAS AV FORSKNING?
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rika forskarna. Den är viktig på flera sätt. En viktig
del är att undervisning ger möjlighet att träffa, inspirera och så småningom rekrytera studenter på olika
nivåer. På det viset är utbildningsanknytningen av stor
betydelse för forskningen. Det är genom att kunna ge
kurser på grundläggande och avancerad nivå som intresse väcks för den egna forskningsinriktningen. Det
intrycket stärks av följande citat av Jonathan Cole, f.d.
provost vid University of Chicago:
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utbildning, tappar kontakten med studenterna vilket
är negativt för bägge parter. Vi har också ställt den
provocerande frågan om de som främst undervisar
är ”misslyckade forskare”. Vissa har svarat blankt
nej medan andra nog kan hitta ett och annat sådant
exempel i sin närhet. Många av dessa, ofta lektorer,
har dock blivit engagerade och duktiga lärare, som
dessutom står för mycket av såväl kontinuitet som pedagogisk förnyelse i miljöerna.
Medan det ändå är relativt få som menar att det
finns negativa konsekvenser av att undervisningen är
forskningsanknuten är det desto fler som menar att
det finns risker med att ett ansvarsområde domineras av forskning. De kommentarer som lämnats av
de svarande skvallrar om att det främst handlar om
prioriteringar. I miljöer där forskning dominerar riskerar utbildningen att nedprioriteras, inte enbart för
att forskningen är högre värderad, utan för att den är
finansierad av externa finansiärer och uppdragsgivare
som med rätta förväntar sig resultat av sina investeringar.
I en kommentar beskrivs den utmaning som finns:

Even if the quality of undergraduate education is
not what defines the unique character of the most
distinguished research universities, it influences
the culture of the institutions and affects their
ability to attract the best scientists and scholars.
(Cole 2009)
Undervisningen får dock inte gå ut över forskningen.
Kraven på forskarna är nu så höga att det är svårt att
ägna mer än 10–20 procent av sin arbetstid åt undervisning, särskilt sådan som inte har direkt beröring
med den egna forskningen. I många miljöer medges
det inte att man helt är bortkopplad från undervisningen. Det finns krav att man ska vara kvar i undervisningen på till exempel 25 procent.
Den forskning/kompetensutveckling som lektorer har i sin tjänst leder sällan till någon omfattande
forskningsproduktion. Uppföljningen av den tiden
lämnar också en hel del övrigt att önska. Den tiden,
som inom vissa enheter öronmärks som högskolepedagogisk forskning och utveckling, framhålls dock
som mycket viktig för kvaliteten i undervisningen.
Enkäten visar att lektor är den kategori som föredras för undervisning på såväl grundläggande som
avancerad nivå. Den visar också att många tycker
att professorer borde undervisa mer än idag på dessa
nivåer. Det finns en risk att professorerna, och andra som främst sysslar med forskning och forskar-

För att lyckas som forskare idag måste man i
princip jobba heltid med forskning och jag ser
tendenser hos oss att det blir en allt tydligare
gruppering mellan de som ”forskar” och de som
”undervisar” även om de flesta gör både och.
Det är en klart högre status att forska och undervisningsfrågorna kommer i skymundan när det
blir fler och fler som fokuserar mest på forskning
Den spänning som finns mellan det yrkesförberedande och det forskningsförberedande är värd att
kommentera. Den är som sagt tydligast i professionsutbildningar. Där är inte forskningen det allenarådande utan också professionens normer och traditioner,
liksom avnämarnas krav och förväntningar. Det gäl13

ler att bli anställningsbar. Det finns också ofta olika
uppfattningar hos studenter respektive lärare om vad
syftet med studierna är, som förre Harvardrektorn
Derek Bok träffande har påpekat. Medan studenterna i mångt och mycket ser tiden vid lärosätet som en
förberedelse för ett yrkesliv ser många professorer, i
vissa områden mer än andra, mer ser kunskapen som
ett mål sig, inte som ett medel för att få ett bra jobb
(Bok 2008).
Ovanstående resonemang har främst diskuterat
skillnader mellan yrkesprogram och generell utbildning samt skillnader mellan olika nivåer. I mindre utsträckning har vi diskuterat de skillnader som finns
mellan olika vetenskapliga områden. Det ska inte
glömmas bort att det i ämnen som har en mer hierarkisk och kumulativ kunskapskonstruktion är svårare att få till en forskningsanknytning de första åren.
Inom exempelvis medicin och teknik är forskningen
ofta så högt specialiserad att det är svårt även för forskare i närliggande områden att ta till sig rönen. Fördelningen mellan forskning och utbildning ser också
olika ut inom olika vetenskapsområden. Generellt
sett har humanistisk-samhällsvetenskapliga delar av
ett lärosäte större andel inkomster från utbildning än
från forskning. Det beror dels på studenternas efterfrågan, dels på möjligheterna till extern finansiering.

nomförts av Högskoleverket. I tydligt yrkesorienterade högskoleutbildningar ska utöver forskningsanknytning även praktikanknytning säkerställas. Det
är därför tänkbart att forskningsanknytningen kan
tillåtas se annorlunda ut i dessa utbildningar än i utbildningar som syftar till att ge studenterna insikter
i ett visst (vetenskapligt definierat) ämnesområde.
Materialet utgörs av de skriftliga underlag som legat
till grund för myndighetens beslut. Vi har analyserat
följande utbildningar/examina:
Yrkesprogram
• Sjuksköterskeprogrammet
• Socionomprogrammet
• Psykologprogrammet
• Juristprogrammet
Allmän examen
• Historia
• Statsvetenskap
• Masterprövningar
Syftet är att se om det finns skillnader i hur Högskoleverket, och dess vetenskapliga bedömare, har bedömt
kraven på koppling till forskning. Formulerat som en
fråga: Vilken betydelse spelar forskningen för bedömningen av kvaliteten i utbildningen, och därmed möjligheterna att få examensrätt?

Forskningsanknytning i Högskole
verkets kvalitetsgranskningar

Definition av forskningsanknytning

En viktig utgångspunkt för att kunna besvara frågan
är vad som faktiskt menas med forskningsanknytning.
Vi kan konstatera att begreppet är definierat på olika
sätt i olika utvärderingar och examensprövningar.

Resultaten från studien visar så långt intressanta skillnader på såväl individ- som strukturnivå. Där framgår att det finns skillnader mellan grundläggande nivå
och avancerad nivå när det gäller relationen mellan
forskning och utbildning. Forskningsanknytningen
ser helt enkelt olika ut på de olika nivåerna.
Studien har dock påvisat ett behov av en mer systematisk analys av eventuella skillnader även mellan
yrkesprogram och studier som läses till en allmän
examen (fil. kand., master). Den hypotes som testas
är i det här avsnittet är att det finns skillnader när det
gäller hur Högskoleverket har bedömt forskningens
betydelse och behovet av forskningsanknytning för
olika utbildningar.
Högskoleverkets examensrättsprövningar görs efter
ansökan från respektive lärosäte. Bedömningen görs
av en bedömargrupp som består av experter, studenter
och avnämare. Kvalitetskriterierna är framtagna av
Högskoleverket i dialog med sektorn och utgår från
skrivningarna i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Bedömarna går igenom ansökan och gör ett
platsbesök med intervjuer i den aktuella miljön. Bedömargruppens rapport ligger till grund för verkets
beslut.
Studien består av en systematisk analys av hur
kopplingen till forskning bedömts och beaktats i de
examensrättsprövningar och utvärderingar som ge-

Socionomutbildningens utvärdering har identifierat
följande betydelser av forskningsanknytning:
• Andelen forskarutbildade lärare i undervisningen
• Tid för kompetensutveckling
• Lärarnas publicering
Utvärderingen av statsvetenskap har identifierat följande betydelser av forskningsanknytning:
• att lärarna själva forskar
• att lärarna undervisar inom det område där de forskar
• att lärarna undervisar inom det fält där de tidigare
forskat
• att lärarna håller sig uppdaterade om aktuell forskning
• att lärarna undervisar på litteratur de satt sig in i
De övriga utvärderingsrapporterna vi studerat har
inte någon preciserad definition av begreppet forskningsanknytning. De hänvisar istället till Högskoleverkets allmänna kvalitetsaspekter och -kriterier.
När det gäller prövningen av förutsättningar för
att bedriva en viss utbildning är definitionen tämligen
bred. Definitionen av forskningsanknytning i examensprövningar 2007–2012:
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Juristprogrammet: Bedömarna av Juristprogrammet
ser främst andelen disputerade lärare som ett viktigt
värde för forskningsanknytningen. Andelen disputerade lärare varierar mellan 45 procent och 91 procent
(se tabell 1 nedan).

• utbildningen kommer att ges i en forskande/konstnärligt utvecklande miljö,
• utbildningen kommer att ge förutsättningar för ett
kritiskt och kreativt/reflekterande förhållningssätt,
• lärosätet ska kunna visa hur masterstudenter kommer
att få del av forskarutbildnings- och forskningsmiljön.

Psykologprogrammet: Vanligtvis är professionsanknytningen tydligare än forskningsanknytningen.
Det anses viktigt att programstudenterna intresseras
för forskning och i större utsträckning går vidare till
forskarutbildning för att det i framtiden ska finnas
tillgång till forskningsmeriterade lärare på psykologprogrammet. Lärarnas möjligheter till kompetensutveckling och till att bedriva egen forskning är mycket
begränsade vid såväl större som mindre lärosäten. I
regel finns arbetstidsavtal som anger i vilken utsträckning forskning kan bedrivas inom ramen för anställningen. I några fall ger inte arbetstidsavtalen utrymme
för forskning. Ett betydligt vanligare problem är dock
att hög arbetsbelastning för lärarna gör det svårt att
utnyttja de utrymmen som föreskrivs i avtalen. Det
innebär att det finns en betydande övertidsproblematik vid ett flertal lärosäten. Det finns en risk att forskningsanknytningen i undervisningen försvagas eller
helt försvinner.

Definition av forskningsanknytning i masterexamensprövningar 2011:
Masterutbildningen ska ges i nära anknytning till
utbildning på forskarnivå i relevanta ämnen. Det
handlar exempelvis om följande:
• Det finns en forskningsmiljö vid högskolan, inom vilken
det bedrivs forskarutbildning
• Studenterna får ta aktiv del av högskolans forskningsoch forskarutbildningsmiljö
• Utbildningens innehåll och utformning ger studenterna
tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till utbildning
på forskarnivå

Några kommentarer angående forsknings
anknytning i utvärderingarna:

Sjuksköterskeprogrammet: De ansvariga för utbildningen utrycker en medvetenhet om vikten av att arbeta med vetenskap och forskning som en naturlig
bas i utbildningen. Dock menar utvärderingen att det
finns studenter på sjuksköterskeprogrammet som talar om det vetenskapliga inslaget som något som inte
angår dem eftersom de inte har för avsikt att bli forskare. Vidare finns även lärare som verkar osäkra på
vad vetenskapen har med det konkreta vårdandet att
göra.

Statsvetenskap: Studenterna har god kännedom om
vad deras lärare forskar i, och denna forskning dras
också in i undervisningen. Utvärderingen konstaterar
att förutsättningarna för forskningsanknytning är
goda då kompetensen inom lärargruppen sammantaget är hög inom ämnet. En stor andel av lärarna i
grundutbildningen är disputerade eller doktorander.

Socionomprogrammet: Akademisering och evidensbaserad praktik ses som två aspekter av socionomutbildningens forskningsförankring. Utbildningen har
på många orter genomgått en utveckling mot akademisering i meningen att utbildningen är förankrad i en
vetenskaplig disciplin. Det andra begreppet, evidensbaserad praktik, syftar på hur denna kunskap, kombinerad med en professionellt förankrad erfarenhetskunskap och ett klient- eller brukarperspektiv, kan
utgöra basen för professionella ställningstaganden.
Men av detta återfinns det relativt lite i dagens socionomutbildningar. Utbildningsanordnarna rekommenderas att utveckla de pedagogiska redskapen så
att den kunskap som förmedlas förenar det sociala
arbetets teoretiska moment förankrade i forskning
med kunskap byggd på professionellt förankrad erfarenhetskunskap. Det är viktigt att verka för att lärosätena utvecklar strategier som motverkar att en ensidig
betoning av lärarnas vetenskapliga meritering medför
obalans i utvecklingen av generell akademisk kunskap
och en professionell praktiknära kunskap. Man bör
verka för att den vetenskapliga och den pedagogiska
kompetensen bedöms likvärdigt.

Historia: Progression och forskningsanknytning är
generellt sett väl tillgodosedda på samtliga nivåer.
Forskningsanknytningen garanteras bland annat genom att lärarna i allmänhet är forskarutbildade och
även aktiva forskare. Brist på tid för att forska eller
att de disputerade lärarna har få undervisningstimmar
verkar vara ett större problem än att utbildningarna
har få disputerade lärare. Ett exempel är Högskolan i
Jönköping där forskningsanknytningen anses väl genomförd men där ingen av lärarna hade tid för forskning under 2007.

Avgörande kriterier för att förlora
examensrätten

Brister i akademisk nivå, progression och, i mer allmänna ordalag, kvalitet, är de avgörande kriterierna
för att behålla examensrätten. Samtliga godkända
utbildningar har minst två disputerade lärare, varav
några har behövt åtgärda detta efter kritik i samband
med en fördjupad granskning. Minimikravet på två
disputerade lärare är inte i någon utvärdering anpassat till antal HÅS eller någon annan variabel.
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TABELL 1. NYCKELTAL FÖR DE STUDERADE UTBILDNINGARNA

Andel disputerade
UoH med över
50 % disputerade
lärare
Antal HÅS per
disputerad lärare
Antal HÅS

Yrkesprogram
Grundläggande nivå
Avancerad nivå
Sjuksköterska Socionom
Psykolog
Jurist
27%
51%
84%
77%

Allmän examen
Grund- och avancerad nivå
Statsvetenskap
Historia
58%
79%

1/26 (4%)

8/16 (50%)

7/7 (100%)

4/5 (80%)

11/18 (61%)

20/21 (95%)

64

16,6

8,49

35

22

14

517

467

254

1168

229

141

FIGUR 8. FORSKNINGSANKNYTNING RELATERAT TILL UTBILDNINGSNIVÅ SAMT YRKESRESPEKTIVE ALLMÄN UTBILDNING

AVANCERAD NIVÅ
Statsvetenskap: Möjligheten till profilering
på avancerad nivå bedöms kunna bidra till
god forskningsanknytning.
Historia: Forskningsanknytningen är generellt sett väl tillgodosedd på samtliga nivåer.
De mest välmeriterade lärarna undervisar
på de högre nivåerna.

Juristprogrammet: Förutsättningarna för
forskningsanknytningen bedöms vara relativt
goda men skiljer sig åt mellan lärosätena då
andelen disputerade varierar.

Statsvetenskap: Förutsättningarna för forskningsanknytning är goda, lärarnas forskning
involveras i undervisningen.

Sjuksköterskeprogrammet: Forskningsanknytningen är i jämförelsen svagast för detta
program, den är på många håll otydlig och
bör överlag stärkas.

ALLMÄN EXAMEN

YRKESEXAMEN

Psykologprogrammet: Programmen har tydlig
professionsanknytning men forskningsanknytningen bör i regel stärkas, fler aktiva forskare
önskas undervisa på programmet.

Historia: Forskningsanknytningen är generellt sett väl tillgodosedd på samtliga nivåer.
Trots goda förutsättningar (stark miljö och
många disputerade lärare) undervisar relativt många icke disputerade på grundnivån.

Socionomutbildningen: Forskningsanknytningen är överlag väl tillgodosedd. En god balans
mellan lärarnas vetenskapliga och pedagogiska
meritering påpekas vara viktig.

GRUNDNIVÅ

• På sjuksköterskeprogrammet ifrågasattes 11 lärosäten
av Högskoleverket. Två av dessa, Karolinska institutet
samt Högskolan i Skövde förlorade sin examensrätt.
Kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat samt den verksamhetsförlagda utbildningen
ansågs vara otillfredsställande.

• Vad gäller juristprogrammet och psykologprogrammet ifrågasattes inte examensrätten vid något lärosäte.

• På socionomutbildningen ifrågasattes sju lärosäten av
Högskoleverket. Ett av dessa, Högskolan i Kristianstad,
förlorade sitt examenstillstånd. Rekommendationen

• Inom ämnet historia ifrågasattes examensrätten för
sex lärosäten. Ingen av dessa förlorade examensrätten.
Ett problem som dock är förknippat med detta är att

var att forskningsanknytningen generellt bör stärkas.
Ett sätt att göra detta är att låta professorer och andra
forskningsaktiva lärare undervisa mera.
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I Högskoleverkets utvärderingar och tillståndsprövningar har forskningsanknytning i hög grad handlat
om antal disputerade lärare. Normen för att erbjuda
utbildning på kandidatnivå har blivit minst två disputerade lärare. Det har varit den i särklass vanligaste
anledningen till avslag på examensrättsansökningar
samt varningar för indragen examensrätt (Högskoleverket 2007). Det i sin tur har i vissa fall lett till en
avveckling av miljöer som inte haft tillräckligt hög
vetenskaplig kompetens. Som har framgått av genomgången ovan är kraven på forskningsanknytning stark
när det gäller ämnen. De ämnen som här har studerats
visar också en hög grad av vetenskaplig kompetens.
När det gäller kortare yrkesprogram har kraven varit
lägre. Även en tämligen låg andel disputerade lärare
kan anses förtjäna omdömet ”tillräcklig”. I rapporterna diskuteras balansen mellan yrkeskoppling och
professionsrelaterad utbildning å ena sidan och forskningsanknytning å den andra. Det ena får inte gå ut
över det andra.
Här har vi gjort en uppdelning mellan yrkesprogram och ämnen. Utvecklingen har de senaste åren
gått alltmer åt en ökad betoning av anställningsbarhet
även inom områden som tidigare inte i första hand
haft i åtanke att studenterna faktiskt ska ha kunna
få ett arbete när de är klara. Nästan all fokus har varit på kopplingen till forskningen. Detta håller på att
förändras, med ett stort antal så kallade lokala program som alla har som ambition att både ha en stark
forskningsanknytning och en lika stark koppling till
arbetsmarknadens behov.

det finns en tendens på vissa håll att tillsvidareanställda
lärare ägnar stora delar av sin tid åt forskning medan
undervisningen på grundnivå i stor utsträckning sköts
av visstidsanställda. Av expertgruppens granskning
framgår även att det vid några lärosäten fortfarande är
en relativt stor del av lärarna som undervisar på grundnivån som inte är forskarutbildade. Detta trots att
tillgången på disputerade lärare torde vara god. Högskoleverket uppmanar lärosätena att vara observanta
så att inte undervisningen på grundnivån blir lidande på
bekostnad av forskningen.
• Inom ämnet statsvetenskap ifrågasattes examensrätten för tre lärosäten. Skälen som angavs handlade i alla
tre fallen om kopplingen till forskning och vetenskaplig
kompetens. Högskolan i Kalmar: Forskningsanknytningen är svag och det är inte tillräckligt med endast en disputerad lärare. Högskolan i Jönköping: Den vetenskapliga miljön anses vara alltför begränsad, samt att det är
otillräckligt med endast en disputerad lärare som ej har
tid till forskning. Växjö universitet: Forskningsmiljön är
svag och handledningsmöjligheterna bristfälliga. Det
saknas en professor i ämnet, samt att det är otillräckligt
med två docenter som ej har tid till egen forskning.
Jönköping förlorade examensrätten på forskarnivå.
Siffrorna för Juristprogrammet och Psykologprogrammet ser ”bättre” ut än för Sjuksköterskeprogrammet och Socionomutbildningen I tabell 1. I de
förstnämnda ryms både grund- och avancerad nivå
medan de bägge senare ger examen på grundnivå. Det
är anmärkningsvärt att endast ett av 26 lärosäten som
erbjöd sjuksköterskeprogrammet hade mer än 50 procent disputerade lärare.
Om man lägger in de studerade utbildningarna i en
fyrfältsfigur, i relation till nivå och typ av utbildning,
ser det ut som i figur 8.
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3. Internationell utblick

Förhållandet mellan forskning och utbildning är
en fråga för varje nationellt högskolesystem. Det är
därför motiverat med internationell utblick. I det
här avslutande empiriska kapitlet sammanfattar vi
de slutsatser som gjorts i fallstudierna av Nederländerna och Storbritannien.
De senast 20 åren har inneburit stora förändringar i de brittiska och nederländska högskolesystemen. Vi börjar med utvecklingen i Storbritannien.
År 1992 avskaffades det tidigare binära systemet,
med så kallade polytechnics sida vid sida med universiteten. Istället blev samtliga lärosäten universitet. I realiteten finns dock stora skillnader mellan
de universitet som fick sin universitetsstatus 1992
och de som har en längre historia som universitet.
Det finns idag 131 lärosäten (115 universitet) i Storbritannien, som uppvisar ett brett spektrum när
det gäller resurser för forskning. Det är ett mycket
differentierat system. Det har varit återkommande
debatter om det är en bra väg att skapa universitet
som enbart sysslar med utbildning, vilket var en bärande idé i den vitbok som regeringen publicerade
2003, the Future of Higher Education, eller om den
fortsatta strävan ska vara att åter sammankoppla
undervisning och forskning.
Storbritannien är ett bra exempel på vilka effekter utvärderingssystem kan få. Research Assessment
Exercise (RAE) är ett prestationsbaserat resurstilldelningssystem i vilket paneler bedömer forskning
inom alla befintliga områden. För många universitet
har RAE påverkat verksamheten i grunden. Mycket
tyder på att såväl kvantitet som kvalitet i forskningen har ökat. Det har också påverkat prioriteringar,
strategier och planering vid många lärosäten. En del
kritiker menar att systemet har kommit att koppla isär forskning och utbildning och inneburit att
forskningen blivit än mer prioriterad än tidigare.
Totalt sett har tiden som ägnas åt forskning ökat.
De universitet som har som målsättning att både
bedriva forskning och utbildning är givetvis de som
har påverkats mest.
Frågan är om det är bra eller dåligt för kvaliteten
i utbildning respektive forskning. Det är inte klargjort, trots en hel del forskning på området, hur
en uppdelning av forskning och utbildning faktiskt

påverkar kvaliteten. De universitet som inte har så
stora resurser för forskning koncentrerar sig på att
bedriva god utbildning menar försvararna av systemet. Några studier visar dock att det finns ett samband mellan de betyg som erhållits i RAE och den
gradering som görs av undervisningskvaliteten. Det,
sin tur, kan förklaras av att de som helhet har större resurser samt att de genom sin forskningsstatus
attraherar bättre lärare och studenter. För att höja
kvaliteten i utbildningen utlyste Higher Education
Funding Council for England (HEFCE) medel för
pedagogisk utveckling. Ett flertal av de 74 Centres
of Excellence for Teaching and Learning (CETL)
hade forskningsanknytning som tema. Dessa centra
fick mellan £200 000 och £500 000 per år i fem år,
vilket är HEFCEs största satsning på utbildning och
lärande någonsin.
Även i Storbritannien är forskningsmeriter mer
värda än undervisningsmeriter, speciellt för de högre tjänsterna som Reader eller Professor. Det krävs
framstående forskning för att bli befordrad. En
färsk undersökning visar att det är stora skillnader
när det gäller hur viktiga man anser att undervisningsmeriter bör vara och vilken betydelse de faktiskt har. Tabell 1 visar de stora skillnaderna, som
är allra störst för kategorin Lecturer, dvs. en tjänst
som främst avser just undervisning.
I Nederländerna har man ett tudelat system med
13 forskningsuniversitet och 47 högskolor (hogescholen). Högskolorna har vanligtvis endast rätt
att utfärda kandidatexamen. Några få kan utfärda
masterexamen. Förra året (2010) presenterade den
så kallade Veermankommittén, som leddes av förre
jordbruksministern Kees Veerman, sina förslag när
det gäller framtiden för högre utbildning i Nederländerna. Kommitténs slutsats var att det nuvarande systemet inte är långsiktigt hållbart. Rekommendationerna gällde främst behovet av en ökad
diversifiering av systemet när det gäller profiler vid
lärosätena. Universiteten måste i större utsträckning utarbeta egna visioner och strategier, och anpassa utbudet av forskning och utbildning efter det.
För att uppmuntra detta menade kommissionen att
det behövs ett annat resursfördelningssystem, där
ersättning per student ersätts av ett system där val
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av en viss profil och uppvisade resultat i relation
till den profilen belönas. Totalt sett behövs också
mer resurser, bedömde kommittén. En viktig del i
detta är forskningsanknytningen. Lärosätena ska
ha en tydlig forskningsprofil i vart och ett av sina
utbildningsprogram, som ligger i linje med lärosätets profil.
De senaste åren har ett kraftigt ökat antal studenter sökt sig till universiteten vilket har medfört
större undervisningsgrupper. Utmaningen är att
kombinera den ökade kvantiteten med kvalitet i undervisningen. Den nederländska regeringen konstaterade i sin analys av kommitténs arbete att undervisningen behöver bedrivas i små grupper och vara
forskningsanknuten. Det blir viktiga punkter i den
nya strategi som inom kort sjösätts av ministeriet.
Vid universiteten arbetar nästan uteslutande disputerade lärare. Det är nära nog definitionen av
ett universitet i Nederländerna. Samtliga universitetslärare har både forskning och utbildning i sin
tjänst. Liksom på många andra platser är forskning
en tyngre merit än undervisning. Universitetet i
Utrecht har dock infört möjligheter att bli befordrad till professor genom undervisningsmeriter.
Den möjligheten finns även i Storbritannien, men
det rör sig om ett mycket litet antal som befordrats
på detta sätt. På många universitet finns det fortfarande inga formella krav på högskolepedagogisk

utbildning. En intressant företeelse värd att nämna
är den Student Research Conference som äger rum
årligen. Vid konferensen ges studenter möjlighet att
presentera sin kandidatuppsats för en vidare publik.
Ett annat aktuellt internationellt exempel när det
gäller hur man löser relationen mellan undervisning
och forskning är Australien, där ett tiotal universitet satsat på undervisningsfokuserade tjänster.
Vid Monash University har man valt att tala om en
”undervisningsfokuserad roll” (education-focused
role). För dessa lärare handlar det dock fortsatt
om att ägna sig och forskning och utveckling, men
kopplat till huvuduppgiften undervisning (Scholarship of Teaching and Learning). För dem som får
tjänsterna handlar jobbet utanför undervisningen
om att arbeta med utveckling av nya program och
med forskning inom undervisning och lärande. Monash har också inrättat en forskargrupp för att sammanföra dem som arbetar aktivt med forskning om
högre utbildning, oavsett vilken disciplin de tillhör.

TABELL 2. SKILLNADER MELLAN KATEGORIER ANSTÄLLDA I UPPFATTNINGAR OM
UNDERVISNINGENS BETYDELSE VID BEFORDRINGAR (PROCENT GANSKA VIKTIGT
+ VIKTIGT + MYCKET VIKTIGT)

Lecturer
Should be
Is
Gap

91
31
60

Senior
Lecturer
92
38
54

Principle
Lecturer
96
46
50

Reader

Professor

90
42
48

89
58
31

KÄLLA: The Higher Education Academy (2009) Reward and recognition of teaching in higher education
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Senior
Manager
96
82
14

4. Slutsatser och reflektioner

Studiens syfte har varit att dels konceptuellt utveckla förståelsen av vad forskningsanknytning är och
kan vara, dels att genom en empirisk studie belysa
och diskutera hur forskningsanknytningen faktiskt
ser ut i dagens högskolelandskap. Den svenska empiriska studien har bestått av en enkät till studierektorer (motsvarande) vid Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet samt Umeå universitet,
intervjuer med ledare, lärare och forskare vid dessa
lärosäten. Vi har också gjort utblickar mot Nederländerna och Storbritannien för att se hur dessa länder hanterar frågan om kopplingen mellan utbildning och forskning på systemnivå.
I denna avslutande del knyter vi ihop de inledande frågeställningarna med resultaten i studien.
Vi ger också förslag på åtgärder som vi tycker är
angelägna.
Vi återvänder till studiens övergripande frågeställningar:

gäller utvärdering och uppföljning. Forskningen
utvärderas av flera aktörer men god undervisning
uppmärksammas för lite och dålig undervisning
uppmärksammas för lite!
Att ta fram ett förslag som bryter upp den enkla
relationen där all högre utbildning ska forskningsanknytas på samma sätt. Vilka indelningar mellan
olika slags högre utbildning, olika slags forskningsanknytning och olika slags lärarkompetenser är
mest relevanta?
Rapporten har visat att det i praktiken är en
skillnad i hur forskningsanknytningen sker, mellan olika nivåer och olika typer av utbildning. De
första åren är i mindre utsträckning kopplade till
pågående forskning.
Om vi då ser på individnivån så finns det ett antal
uppenbara åtgärder som bör vidtas. Minimikravet
ska vara att det finns en hög andel disputerade lärare, klart högre än idag. Det gäller samtliga lärosäten och samtliga utbildningar. Den låga andelen
disputerade lärare som finns idag måste öka. Dessa
disputerade lärare bör i större utsträckning än vad
som är normalfallet idag vara förberedda för andra arbetsuppgifter än specialiserad forskning efter
fullgjord forskarutbildning, framför allt undervisning men även annan, utomakademisk, verksamhet.
Lärare som arbetar på högskola ska ha medel för
kompetensutveckling i sin tjänst. Det höjer kvaliteten i undervisningen, som är huvuduppgiften. En
del av den kompetensutvecklingen ska vara tydligt
inriktad på studenternas lärande. Alla lärare behöver också god kontakt med forskning som bedrivs,
för egen utveckling och motivation men framför allt
för att studenterna ska ha tillgång till de senaste
rönen. Den forskarutbildningsresurs som föreslagits av bland andra SULF är resurskrävande men intressant. Denna önskan om mer resurser ska dock
ställas mot det som också framkommit i den empiriska delen av denna studie, nämligen att de interna
medel som idag finns för forskning följs upp och
utvärderas mycket bristfälligt. Det är stora resurser
som idag läggs på forskning/kompetensutveckling
som inte leder till några resultat.
Det nuvarande resurstilldelningssystemet premie-

Att utreda frågan om huruvida det finns det ett generellt samband på högskole- eller individnivå mellan forskningsexcellens och utbildnings-/undervisningskvalitet?
Denna studies resultat visar att sambandet mellan
utbildningskvalitet och forskningsexcellens är komplext. Många miljöer, och individer, är framstående
både som forskare och lärare. Samtidigt visar rapporten att det finns en risk att undervisningen blir
nedprioriterad i miljöer som domineras av forskning. Det i sin tur handlar om vad som premieras i
systemet, igen både för individer och för lärosäten.
Äran och pengarna ligger i forskningen. En enkel
och självklar utgångspunkt är att människor gör
det som de tror lönar sig. En hel del av den problematiken som här diskuteras gäller incitamentsstrukturen för såväl lärosäten som lärare/forskare.
En nyckelfråga handlar om att skapa bedömningskriterier och incitament utöver dem som kan mätas
i publikationer. Alla de uppgifter som idag åligger
universitet och högskolor uppmärksammas och bedöms inte. Detta diskuteras till exempel även när
det gäller samverkan med det omgivande samhället.
Det finns, som många har påpekat i den här studien,
en obalans mellan forskning och utbildning när det
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rar på ett olyckligt sätt kvantitet i form av helårsstudenter och helårsprestationer. I vissa utbildningar, vid ogynnsamma villkor, leder det till sänkta
krav, både vid antagning och vid examination. Inget
universitet är starkare än sina studenter. Det ska endast antas studenter som har förutsättning att klara
högre studier. Det leder i sin tur till att undervisningsuppdrag blir mer attraktiva och utvecklande.
Det i sin tur är naturligtvis beroende av ungdomsskolans kvalitet.
Arbetslivsanknytningen bör lösas genom en bättre rörlighet mellan akademi och övrig verksamhet,
inte ickedisputerade lärare. I syfte att få löpande
kontakt med yrkeslivet tillämpar Umeå universitet i
lärarutbildningen så kallade adjungerade adjunkter
som hämtas från närliggande skolor, som ett exempel. Att fastanställa adjunkter är inte god kvalitet.
De adjunkter som redan arbetar i högskolan ska
erbjudas möjligheter att disputera.

rosäten. Om det befinns vara den bästa lösningen,
av organisatoriska eller varumärkesmässiga skäl,
är fusioner ett alternativ. Fullskaliga sammanslagningar är dock inte den enda tänkbara möjligheten.
Regionala högskolesystem som bygger på en arbetsdelning kan vara en annan möjlighet som dessutom
skulle ge möjligheter att öka mobiliteten för universitetslärare. Lärosäten måste tillåtas att bli mer
profilerade och mer komplementära. Det gäller även
fördelningen mellan forskning och utbildning.
Det svenska systemet är på pappret enhetligt
(”Högskolan”). I praktiken ökar skillnaderna mellan olika lärosäten. Vad som fattas idag är en mångfald av strategier som i sin tur accepterar att inte
alla kan göra allt. En ökad arbetsdelning och profilering bör syfta till att öka kvaliteten i alla verksamheter, vid alla typer av utförare. Alltför länge har
idealet varit att efterlikna våra äldsta, etablerade
universitet (institutionell isomorfism). Till viss del
dominerar fortfarande det strategitänkandet. Men
vad återstår att göra när en sådan väg inte längre
är möjlig? Måttstocken idag handlar mycket om
forskning. Frågorna som fortfarande återstår är:
Är det möjligt att vara framgångsrik som lärosäte
om främsta fokus är utbildningen? Det bygger på en
uppvärdering av högkvalitativ utbildning.
Det är angeläget att hitta en vision även för dem
som inte är våra mest forskningsintensiva. Alla universitet och högskolor ska inte sträva efter att bli
Uppsala universitet eller Karolinska institutet. Det
behövs en utarbetad idé om hur man kan bli excellent på andra sätt, till exempel genom en utmärkt
grundläggande utbildning. Det måste kunna vara
en framgångsväg att koncentrera sig på den grundläggande utbildningen.
Meriteringen inom högskolesektorn handlar, fortfarande, främst om forskning. För att klättra i den
akademiska hierarkin krävs forskningsproduktion.
En karriärinriktad forskare behöver visserligen ett
antal väl vitsordade undervisningstimmar för att
befordras, men alltför mycket undervisning, och
alltför mycket satsning på den undervisning man
är ålagd, leder till seriösa målkonflikter för den
enskilda personen. Vi menar att man, i praktiken,
också ska kunna göra akademisk karriär genom att

Att relatera ovanstående förslag till förtydligade utbildningsbaserade karriärvägar för såväl högskolor
som högskolelärare. Vilka ramverk behöver förändras/tillkomma?
I en ideal värld kan man säga att det ska endast
ska finnas så många universitet och högskolor som
klarar av att ge forskningsanknuten utbildning. Så
ser det inte ut. För att kunna tillfredsställa behovet
av lärare, sjuksköterskor, socionomer och ingenjörer har lärosätena en stor kader icke-disputerade
lärare.
Universitetens unika uppgift är att bedriva utbildning på alla nivåer. Vi ifrågasätter om alla i dagens
system ska göra allt. Vissa får inte göra allt, dvs.
högskolor får inte examinera doktorer och har mindre resurser för forskning. Men måste universiteten
verkligen göra allt? Strategiskt tänkande handlar
också om att välja bort. Måste de största universiteten vara så stora i termer av antal studenter på den
grundläggande nivån? Vad skulle förloras om man
koncentrerade insatserna till avancerad nivå, forskarutbildning och forskning? Den grundläggande
nivån skulle då kunna skötas av därtill specialiserade högskolor. En möjlighet vore flera strategiska
allianser och mer samarbete mellan närliggande lä21

Att spegla detta förslag dels i policyutvecklingen i
några relevanta jämförbara länder (översikter), dels
i svensk verklighet
Vi har här jämfört med två system som är intressanta i sammanhanget. Det nederländska systemet är
tudelat, med en tydlig uppdelning mellan högskolor
och universitet. Universiteten, till skillnad från högskolorna, har nästan enbart disputerade lärare och
en stark koppling mellan utbildning och forskning. I
Storbritannien, som kontrast, gjordes yrkeshögskolorna om till universitet för snart 20 år sedan, vilket
lett till intensiva diskussioner om vad som egentligen
är ett universitet och vad som är högre med högre
utbildning. Forskning har emellertid blivit en exklusiv verksamhet som är förbehållet endast några få.
Denna utveckling har förstärkts av ett prestationsbaserat resurstilldelningssystem. Skillnaderna mellan
de starkaste forskningsuniversiteten och några av de
lärosäten som fick universitetsstatus 1992 är stora. I
bägge dessa länder har nyligen statliga kommissioner tagit helhetsgrepp på universitet och högskolor. I
Nederländerna handlar rekommendationerna i hög
grad om att det behövs ökad profilering och en ännu
starkare koppling mellan forskning och utbildning.
De strukturfrågor som här endast ytligt kunnat beröras kräver ett helhetsgrepp. Den ökade autonomi som
givits lärosätena innebär ökade krav på eget strategiskt
tänkande. Icke desto mindre krävs ett helhetsgrepp i
form av en systemanalys. Det är dags att tillsätta en
högskolekommission, vars främsta uppgift bör vara
att se närmare på utbudet av forsknings- och utbildningsutförare, och, i syfte att stärka kvaliteten i alla
verksamhetsgrenar, svara på frågan: Vem ska göra vad?
Och, inte minst: Vad är högre med högre utbildning?

i första hand vara en framstående lärare. Den här
studien visar att det fortfarande är så att undervisningsinsatser följs upp för sälland och för dåligt.
Samtidigt har vi också hört om intressanta metoder
att uppmärksamma och premiera lärarinsatser. I ett
system som prövas vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, bedöms den pedagogiska
skickligheten i tre steg:
• Behörig
• Meriterad
• Excellent
De tre stegen definieras av totalt tio kriterier, som
i sin tur exemplifieras av ett antal indikatorer. Den
lärare som ansöker om att erhålla titeln ”meriterad”
eller ”excellent” lärare får sina pedagogiska meriter
bedömda av en bedömargrupp. Bedömargruppen
tar ställning till om personen är excellent, meriterad
eller ingetdera. I de båda senare fallen kan den sökande inkomma med förnyad ansökan efter kompletterande verksamhet.
Det finns även internationella exempel på att man
uppvärderar undervisarrollen och skapar separata
karriärvägar för lärare. I såväl Storbritannien som
Australien har begreppet scholarship kommit att
återbesökas. Detta begrepp, som utvecklades av
Ernest Boyer (1990), har större förutsättningar att
fånga den verklighet som dagens akademiska personal befinner sig i. Det löser upp den enkla relationen
mellan forskning och utbildning och ger verktyg att
följa upp även tillämpad, tvärvetenskaplig forskning,
samverkansinsatser och innovativ undervisning.
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Appendix A: Storbritannien

National Level

In that taxonomy the UK reflects, “institutional differentiation”, in this type of system a stratification
of institutions reflects institutional research intensity while having a teaching mandate. This is usually found when there is an intense competition for
research resources.
There have been debates as to which direction the
UK should head in- whether the UK should create
teaching only universities, further dividing research
and teaching (a focus of the 2003 white paper); or
whether strategies should be developed to interconnect teaching and research further so they are no
longer separate. So far the discussions and strategies
are inconclusive as to the future direction of the UK.

This case study gives an overview of current trends,
policies and strategies on teaching and research links
in the UK.
The UK has a system of higher education which has
seen significant systemic changes in recent years. It
is the subject of active policy developments. In 1992
the binary system was abolished and all institutions
started to compete for funding on an equal footing.
Successive governments have shaped the political focus of higher education culminating in massification
and a mechanism for social mobility in the UK. It now
enters a new era following the Browne Review and
the Comprehensive Spending Review in the UK which
heralds increasing tuition fees from 2012 onwards.
Teaching and Research links is an area of active debate throughout the last twenty years of reform and
an academic area of interest in its own right. Part of
the issue in the UK was the interpretation of both of
them as independent entities. The 2003 UK Government white paper ’The future of Higher Education’
took research and teaching to be clear and self-evident
concepts applicable across the whole higher education
sector.
The growing RAE pressure further polarised the
concepts and the separation continues to be exaggerated by the declining resource allocated for teaching,
and by the oppositional demands of the Research
Assessment Exercise (RAE) that began in 1986, and
teaching quality audits of the 1990s. This case review
highlights the continued importance of the RAE (and
the replacement REF) in shaping universities approaches to teaching and research.
To classify the UK’s approach to teaching and research – Schimank and Winnes1 differentiate between three principle models or types of relationship
between teaching and research. In one, teaching and
research are separated at different institutions. In
another, teaching and research are linked through a
professorial role. The final model is one where there is
a differentiation in roles or organisations for teaching
and research. According to Leisyte2 , the UK exemplifies this third model. Egbert de Weert3 also developed
a taxonomy on how to manage teaching and research.

The HEI System

Universities in the UK are diverse in size, mission, and
history. These differences impact individual HEIs,
the various markets in which they operate, technology that they utilize autonomy towards government
policy, etc. There are 115 universities in the UK and
131 Higher Education institutions.4 All but one of the
universities are public.5 UK universities can roughly be
divided into ‘old’ and ‘new’ universities. ‘New’ universities are those that had previously been polytechnics
(often with long histories as vocational colleges) before 1992 when they were granted university status.
‘Old’ universities are from various ages but are generally the universities that had been established as such
before 1992. In England, older universities were established by a Royal Charter, Statute or by an Act of Parliament. Nowadays, once an organisation has fulfilled
necessary criteria, they may be granted ‘university’ or
‘higher education college’ status via an agency called
the Privy Council. The criteria include: organisational
governance and management, quality assurance and
academic standards, the arrangements for supporting student learning, staffing, and the organisation’s
administrative infrastructure6. Higher education colleges are extremely varied. They provide higher education coursework but cannot award degrees without a
joint agreement with a university. Research is not the
main focus of a higher education college. New universities develop regularly and the government especially
supports the development of higher education in re24

FIGURE 1. FUNDING FOR HIGHER EDUCATION IN THE UK
Source: Hefce, 2009. A Guide to UK Higher Education
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Funding System for Teaching

gions where local access is absent or limited. Higher
education institutions are legally independent entities.
Their governing bodies or Councils are responsible for
ensuring the effective management of the institution
and for planning its future development. They are ultimately responsible for all the affairs of the university
or college.
Universities have degree awarding power. They
range in size from less than 4500 students to around
40000 students. Colleges range in size from small
specialist organisations with 300 students to larger
ones that have over 7500 students. Together, universities and colleges employ 117ooo full time academic
staff and 60000 part time academic staff. These figures do not include administrative or support staff.
The largest university in terms of students is the
‘Open University’, which has over 175000 students,
most of which are part time and study via distance
learning.

The distribution of funds for learning and teaching
depends largely on the number of students at an institution and the subjects that it teaches. The teaching
funding method uses a funding formula to allocate a
block grant and some targeted funding. The amount
of the block grant is set by the government and the
funding method does not affect the total sum available for distribution. The Government determines
the total sum available for distribution. According to
HEFCE7 the following two principles underpin distribution:
• institutions seeking to increase their student numbers
should do so through allocations agreed by HEFCE of
additional funded places
• similar teaching activities should be funded at similar rates
The formula for calculating the grant to each institution is based on inputs from the university such as: the
number of students, subject related factors, and fee
assumption. The targeted allocations are for strategic
development such as increasing participation in certain subject areas or compensating additional costs for
part-time students. There is a tolerance band to give
institutions flexibility in the nature of the provision
and to change student targets without administrative
obstacles. These are distributed through the independent Funding Council for transparency. Universities
retain autonomy to allocate funding internally and
the system allows them to plan ahead. It is a unitary
system, with no distinction between academic and vocational higher education.

Funding System for Higher Education

The four funding bodies comprise the largest singular sources of higher education funding. Universities
and colleges also receive funds from a wide variety
of private sources including: sponsorship, fees from
students, conferences, charities and alumni. They can
generate further income by providing services to the
private sector or the local community.
There are four funding bodies for Higher Education
in the UK:
• The Higher Education Funding Council for England
(HEFCE)
• The Higher Education Funding Council for Wales
(HEFCW)
• The Scottish Funding Council (SFC)
• The Department for Employment and Learning
(Northern Ireland) (DELNI)

Funding System for Research

Public research funds are provided under a system
known as ‘dual support’:
• is the foundation of strategic and applied HEFCE (in
England) provides funding to ensure that the research
base has the capacity to undertake high-quality innovative research and to contribute to supporting the
research infrastructure. Funds go towards the cost of
the salaries of permanent academic staff, premises,
libraries and central computing costs. They support
fundamental and ‘blue skies’ research in institutions and
contribute to the cost of training new researchers. This
research work, much of which is later supported by
Research Councils, charities, industry and commerce.

HEFCE is the largest of the four funding bodies. Higher
education in the form of teaching is primarily funded
by the state. The higher education sector of the UK also
carries out the majority of public sector research and
development. These budgets’ proportion into block
grants are determined through funding formulas.
The RAE is a large-scale, periodic (every 5 to 7
years) review of the UK’s research outputs, involving
all UK faculties and departments, using a process of
self-assessment and peer review. This is then supposed
to reflect the number of teacher/researchers necessary
supplied to meet the demand in undergraduate teaching. Funding is allocated to 67 research disciplines
referred to as units of assessment (UoA) and is largely
determined by the number of research active staff that
have been submitted to the research assessment exercise (RAE). There is a circularity in the research funding system. Funding cost weights reflect institutional
expenditure, which in turn reflect allocations.

• The Research Councils provide funding for specific
programmes and projects. This is calculated as a proportion of the full economic cost of the work to be done
(90 percent for new grants applied for from 2008–09).
Nearly all funding for research is related to the quality, volume, and relative cost of research. The funding councils determine how much funding to provide
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for research in different subjects, and then divide the
total for each subject between institutions. These decisions take account of the volume of research (using
research-active staff numbers), the relative costs (reflecting, for example, that laboratory-based research
is more expensive than library-based research), any
government policy priorities for particular subjects
and the quality of research as measured in the RAE.
Submissions for RAE assessment consist of data about
research activity undertaken in the years since the last
RAE. The submissions are peer reviewed and the output is a score of the quality of the research activity.
The scoring system has evolved over the years – for
the most recent RAE in 2008, each submission was
awarded a quality profile. Additionally, the funding
council makes allocation towards other research related costs: funding for supervision of postgraduate
research students, charity related funding and business related funding.

ing and research. However, reviews on teaching and
research have remained inconclusive as to the benefit
of the linkage.
In a series of studies looking at the impact of the
RAE this has been further confirmed. A study by McNay found that the funding offered by the RAE lead, at
the individual, institutional and department level to a
“gradual separation”. More and more undergraduate
teaching is done by part-time, teaching only fellows
or by postgraduates. A second review by JM Consulting had similar conclusions. There have been many
reports that have dealt with this issue − ”... that whatever the benefits the RAE might have brought to the
organisation of research, research by Ian McNay and
others has demonstrated the RAE resulting in institutions devaluing teaching; and structurally to a growing separation between the research worlds of the
university and student learning”8. Coate et al9, undertook a study on departmental organisation in the UK.
They found that managers found it more convenient
for teaching and research to remain separate activities
while being perceived as one.
However, the 2003 white paper on the Future of
Higher Education10 argued, after reviewing 58 different studies, that while both teaching and research are
core missions of the university, it is not clear that there
is a relationship between the two. The White Paper
argued that ‘the connection between an institution’s
research activities and its teaching is indirect, and
there is ample evidence of the highest quality teaching being achieved in circumstances which are not
research-intensive’. This interpretation underpins the
UK policy steer towards concentrating research funding on a small group of elite universities. The reaction
of academics to such attempts to separate research
and teaching has been generally hostile. They point to
studies which demonstrate that departments that enjoy
good ratings for the quality of their research also often
receive good ratings for the quality of their teaching11.
This highlights the UK stance on higher education.
Recently, there has been an increase in UK tuition
fees. Along with this increase, a Student Finance Plan
has been passed to allow income based payments upon
graduation. It will be a condition of receipt of income
from the Student Finance Plan that institutions require
all new academics with teaching responsibilities to undertake a teaching training qualification accredited by
the HE Academy, and that the option to gain such a
qualification is made available to all staff – including
researchers and postgraduate students – with teaching
responsibilities. This may mitigate the concern that
research is taking resources from teaching. However,
at the national level it seems that there is little discussion on the divisions between teaching and research,
because the divisions are not deemed to be necessarily
damaging to the university. Any changes then, to the
teaching learning nexus, must come from institutional
measures.

White papers, Acts and Ordinances

The Robbins Report from the Committee of Higher
Education in 1963 originally argues that academic
staff should be research active. The 1997 Dearing
Report by the National Committee of Inquiry into
Higher Education also called for links between teaching and research. However, much of the debate on the
topic came after the RAE was changed in the 1990’s in
a way deemed antagonistic to whatever interconnections existed in the past.
In 1992, the Further and Higher Education Act and
Further and Higher Education (Scotland) Act was
passed, meaning that polytechnics and universities
were both incorporated into the RAE so that there was
no longer a division between the two. This meant that
there were large numbers of academic staff in UK higher Education for whom the standard research model
would not apply. For this reason, UK HEIs can choose
who to nominate into the RAE. Not all staff who teach
do research, or conduct research of sufficient quality
to achieve funding. Because research performance as
assessed by the RAE has direct consequences for the
unit’s funding levels, institutional management creates strategic agendas to look good in research. As a
result, there has been much criticism that the RAE has
created a divide between research and teaching.
A second criticism is that research oriented universities are funded twice for their scholarship. They are
funded for research and for teaching. The rewards of
monetary and prestige related rewards of conducting research resulting from the national allocation of
research funds, whether from government or private
sources, have led to both a lack of attention to teaching and to significant structural separations between
teaching and research within institutions in both the
UK. Opinions differ as to whether this is positive or
negative, As will be shown, some institutions have
made attempts to create more linkages between teach27

FIGURE 2. CURRICULUM DESIGN AND THE RESEARCH-TEACHING NEXUS
Source: http://www.staffs.ac.uk/research/research_informed_teaching/
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findings rather than research processes. Limited emphasis is placed on maximising the potential positive
impacts of teaching on research.

Policies

Following arguments that teaching and research are
being separated and that research is being funded
twice- there are a few measures to further integrate
teaching and research.
One of these measures consists of 74 UK Centres for
Excellence in Teaching and Learning which sought
to reward excellent teaching practice. (CETLs). These
centres are to foster research-based learning into undergraduate curriculums. Each CETL provides annual
funding of £200,000 to £500,000 for five years and
capital funding from £ .8 million to £2.35 million.
This is HEFCE’s largest ever single funding initiative in
teaching and learning.12
A second measure, Project LINK, sought to understand and enhance teaching and research links and
institutional strategies in four UK institutions. Following this, a Higher Education Academy project further
developed ideas from LINK to apply them to seven disciplinary communities. Griffiths13 used the results of
the LINK project to develop the following typology of
teaching research links:

• Teaching can be research-oriented in the sense that the
curriculum places emphasis as much on understanding the processes by which knowledge is produced
as on learning the codified knowledge that has been
achieved; careful attention is given to the teaching of
inquiry skills and on acquiring a ‘research ethos’; the
research experiences of teaching staff are brought to
bear in a more diffuse way.
• Teaching can be research-based in the sense that the
curriculum is largely designed around inquiry-based
activities, rather than on the acquisition of subject content; the experiences of staff in processes of inquiry are
highly integrated into the student learning activities; the
division of roles between teacher and student is minimised; the scope for two-way interactions between
research and teaching is deliberately exploited.
• Teaching can be research-tutored in the sense that it
draws consciously on systematic inquiry into the teaching and learning process itself.

• Teaching can be research-led in the sense that the
curriculum is structured around subject content, and
the content selected is directly based on the specialist
research interests of teaching staff; teaching is often
based on a traditional ‘information transmission’ model;
the emphasis tends to be on understanding research

The government has also established a Research Forum to examine teaching-research links in the context
of growing research selectivity. As a result of the forum
less research-intensive institutions are to be supported in
developing a research-informed teaching environment14.
28

Individual Academics’ Level

Strategies

Other strategies and case studies were outlined by
the Higher Education Academy’s document, “Institutional strategies to link teaching and research”.
These show that individual UK institutions have made
some efforts to link the two. One strategy has been
to state that teaching and research links are central
to the institutional mission and formulate strategies
and plans to support the link. An example of this is
The University of Southampton where research findings are incorporated into the curriculum. This involves setting a ‘graduate standard’ which includes a
requirement for research skills/awareness, and which
focuses on the introduction of research in the design
of curricula. Students themselves take a key role in
creating the research/learning link15. There are also
cases of universities stating in their missions to create research teaching links and then failing to do so.
An audit of Exeter University found ”little systemic
reflection within the University about just what was
meant by the claimed interdependence of research
and teaching”16.
Another strategy adopted by UK universities is to
organise events, research studies and publications to
raise institutional awareness. For example The University of Gloucestershire developed forums for linking teaching and research and has developed a centre
to foster inquiry-based learning.17
A third strategy is to audit and implement interconnection. The University of Southampton asked every
department to develop a written teaching and research
strategy. This is important because many studies have
shown that the importance of linking teaching and research vary by subject/discipline.18 Subjects that have
a hierarchical and cumulative construction of knowledge have a much harder time incorporating research
with teaching19 – at least before the final year. With
this strategy each department is allowed to vary its
strategy in order to avoid a cross-institutional “one
size fits all” solution that is beneficial to some but difficult for others.
A fourth strategy found at UK universities is to develop curriculum requirements to link teaching and
research. Oxford Brookes University required all
courses to demonstrate interconnection in the curriculum and the process was overseen by the universitywide Redesign Advisory Group.
A fifth strategy implemented by many universities
is to retrain staff and to hire new staff skilled in communicating research results. The University of Oxford
has adopted US doctoral initiatives that train doctoral students on how to write and communicate their
research to the wider public and to future students.
The University of Plymouth developed a Masters programme, ‘Teaching Research’, for new and established
members of staff.

The Academic Career System

The UK academic system has an old and established
hierarchy of appointments, but these are different to
those in many other countries such as the USA and the
rest of Europe.
Most UK staff have doctoral degrees which are research degrees with very little or no teaching training. Academics progress goes through the following
roles: lecturer, senior lecturer, principle lecturer,
reader, professor, and senior manager. The university
at which one works determines the degree of research
required at the various positions.
A lecturer is the most junior traditional “independent” position. Lecturers will normally have a Ph.D.,
but this is not true of all subject areas. They will carry
out original research and teach undergraduate students. Lecturers in science will normally have completed several years as a post-doc before taking up the
lectureship.
A senior lecturer position is a career advancement
for a lecturer. Senior lectureships are usually awarded
based on excellence in teaching/administration rather
than research.
A reader is on a similar level to a senior lecturer, but
is usually awarded the title for their research success.
All positions up to Reader/Senior Lecturer are paid
on a UK nationally agreed pay spine.
The most senior academic job title is professor. Professors are said to hold a chair in a subject or subject
area, so are often referred to as “The Chair in/of X”
where X is their subject. Chairs may be established or
personal. An established chair is one that is not tied
to the individual who currently holds it. A personal
chair on the other hand, is tied to the individual who
has it. Personal chairs are often used to promote academics who have reached a high standard in teaching
and/or research and have also reached the top of the
national pay spine for readers/senior lecturers. This is
because it is nationally agreed that there is a professorial minimum salary, but no maximum. All professorial salaries are negotiated, but professors receive
any annual cost-of-living increases that are nationally
agreed. Personal chairs are also often used when appointing “star researchers” to a university, since they
allow flexibility in salary negotiation.
UK academics reported the lowest levels of satisfaction of an 18 country comparative study20. This ranking was the lowest even when adjusted for gender, age,
staff categories, and university categories. Further,
academics do not see themselves as having a primary influence in determining teaching load, selecting
administrators, and determining budget priorities.
Academic unit managers were perceived to have the
most influence. This highlights the increasingly business like management styles that UK higher education
institutions have adopted in light of decreasing gov29

FIGURE 3. PRIMARY INTEREST IN PERCENT, 1992/2007
Source: Universities UK (2008). The Changing Academic Profession in the UK and beyond
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FIGURE 4. MEDIAN HOURS PER WEEK SPENT ON TEACHING, RESEARCH, SERVICE
ADMINISTRATION AND OTHER ACADEMIC ACTIVITIES, 1992/1997
Source: Locke, W. & Bennion, A., 2009. Teaching and Research in English Higher Education: New divisions of labour and changing
perspectives on core academic roles.
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FIGURE 5. DIFFERENCES BETWEEN STAFF CATEGORIES IN PERCEPTIONS OF THE IMPORTANCE
OF TEACHING IN PROMOTIONS (% SOMEWHAT IMPORTANT+IMPORTANT+VERY IMPORTANT)
Source:The Higher Education Academy (2009) Reward and recognition of teaching in higher education
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ernment funding and increasing demand for higher
education 21. Finally, 66 percent of academic staff in
the UK reported a deterioration in working conditions
since the beginning of their careers22 . When different groups (according to status) were surveyed, older
established professors were the most satisfied group,
while older established non-professors (other grades)
were the most dissatisfied group23.
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mandated pressures to focus on research and ‘third
stream activities’, activities that engage businesses and
the local community. 25 Time spent on research has
increased. This may be because of the emphasis on
research for career progression and inter-institutional
recognition.
Further, interest in teaching has also decreased. The
percentage of staff that are interested in research has
increased 9 percent since 1992. Far fewer UK academics report an interest in teaching in an international
comparison. 26

Tasks

In the UK, academics on contracts that require them
to teach and research represent little more than half
of the total population. 24 Reponses to surveys suggest that the median number of hours that academics
spend on teaching and administration has decreased.
This may be due to the RAE and other government

Decoupling of Research and Teaching

There are positive correlations on the subject and departmental level between the Research Assessment
Exercise (RAE) grades and Teaching Quality Assur30

Conclusion

ance (TQA) ratings. This may imply that good teaching
is dependent on good research or vice-versa, that good
research is dependant on a high quality of teaching. 27
However, it can be argued, that universities with better research have a higher level of resources that TQA
grades reflect. Further, the best teachers may be attracted to departments that have forged a reputation
from research. Ultimately however, studies on RAE/
TQA correlation are limited and there is little primary
research. The UK government uses Hattie and Marsh’s
data, that there isn’t any link between teaching and
research, to shape policy. 28
The JM consulting report found, “In some institutions, the increasing use of teaching-only appointments ... mean that the staff concerned do not have
to be entered for the RAE. However, the extensive use
of this practice ... would clearly undermine any claim
that research was a prerequisite for high-level teaching.”29 However, it is not simply a decoupling. The
evidence suggests that most universities are pushing
research. Even in the ‘new’ universities where there
has traditionally been a focus on teaching, many lecturers felt that they were facing increasing demands to
be ‘research-active’30.

UK national policies which lead to a decoupling of research and teaching or, in some cases, the diversion of
resources from teaching to research. These national
policies affect the institutional and individual level.
Although there are some attempts to couple teaching
and research at an institutional level, these seem to be
statements instead of action plans. While some universities recognise the importance of teaching, there
is some evidence that demands are increasing for research.

New staff Categories

HESA stopped collecting staff category data (beyond
lecturer, principle lecturer and professor) because the
universities were too divergent in their staff categories. The data on teaching-only positions and research
only positions shows that there has not been an increase in either since 2003. However, there may have
been an increase between 1992–2003, but the Higher
Education Statistics Agency did not collect data on
those positions before 2003.
There has been an increase in part-time positions.
Part-timers are less likely to engage in research. It
may be argued that the increase in part-time positions
then, is a further decoupling of teaching and research
activities.

Promotion Criteria

According to a study by Parker31, universities have
adopted formal parity in the criteria for senior and
principle lecturers. For the more prestigious positions
of reader or professor, most universities require research excellence and do not allow teaching equivalent experience to qualify for promotion. There is
however, a distinction between types of universities.
Post-1992/‘New’ universities are much more likely to
recognise teaching and research equally. The fact that
promotion criteria are closely tied to research may
also explain the trend, stated earlier, that time spent
on research has increased at the expense of time spent
on teaching. The following table illustrates that all
categories believe that teaching should be important
for promotion, but very few state that it is.
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Appendix B: Nederländerna

Trends, policies and strategies at a
national level

(from NWO as well as from the KNAW) do not offer
(higher) education. 34
Since 2002, the higher education system in the Netherlands consists of a bachelor’s and a master’s phase.
Generally, access to university education requires a
university preparatory education (VWO) diploma or its
international equivalent. Some study programmes (in
arts, for example) may require additional qualifications
for admission. In popular fields of study, there are a
limited number of places available, the so-called numerus fixus. This is the case, for example, in medicine
and dentistry. Where such quotas are in place, universities may give up to 50 percent of places to students
of their choice (based on their secondary education
grades, entry exams and the like). The remaining places
are allocated on the national level by way of casting
lots. Access to a Master’s degree programme generally
requires a Bachelor’s diploma.

The Dutch HEI system

In the Netherlands there are two main types of regular higher education, namely research universities and
universities of applied sciences (hogescholen). The
latter specialise in technical and vocational training,
while the research universities focus on providing scientific instruction and conducting scientific research.
Universities of applied sciences (UAS) award mostly
bachelor’s degrees (only some award master’s degrees
or the shorter associate degrees). There are 47 UAS.32
There are 13 research universities, all of which offer high-standard education and research. There are
three universities of technology (the universities of
Delft, Eindhoven and Twente, and one university),
the university of Wageningen, which focuses on agriculture and life sciences. The remaining nine research
universities are comprehensive (Erasmus University
Rotterdam, Leiden University, Maastricht University,
Radboud University Nijmegen, Tilburg University, the
University of Amsterdam, University of Groningen,
Utrecht University and the VU University Amsterdam).
There is one Open University for distance teaching
and lifelong learning. There are also eight university
medical centres (AMC Amsterdam, AZM Maastricht,
Erasmus MC Rotterdam, LUMC Leiden, UMCG Groningen, UMC Utrecht, UMC Radboud Nijmegen en VUMC
Amsterdam). Furthermore there are a few private universities, including a business school and a handful of
theological universities that have a small student and
research volume.33
Besides the universities there are several research institutes. NWO (the research council) encompasses eight
research institutes with specific research expertise
and large-scale instruments for research into earth’s
oceans, outer space, etc. The KNAW (the Royal Academy) is responsible for eighteen research institutes.
The institutes are active in the humanities, the social
sciences and the life sciences; two institutes work at
the interface of science and government policy. The
Academy institutes serve as national centres of expertise, manage unique infrastructures and provide
access to their collections. All the research institutes

The HEI funding system

In the funding of research universities, three flows of
funding are distinguished, defined by their origin. The
first flow concerns direct government funding paid by
the Ministry of Science and Education (OCW). The
lump sum (block grant) allocation is based on different measures, known as the BAMA model, named after the BA and MA degrees that were introduced from
the year 2002 onwards. The BAMA model is largely
formula-based; it distributes a given sum of money (set
by Parliament) across the 13 research universities. The
formula takes into account the relative performance
of each university (as compared to the other universities). The formula based funding is not combined with
performance contracts.
The second flow of funds consists of research council funding. The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO, the national research council) is
responsible for allocating the second flow. NWO receives funding from the Education ministry and the
Ministry of Economic Affairs (the latter supports the
natural/technical sciences). NWO then awards project
funds after reviewing the research proposals submitted by researchers. Competition for this type of
prestigious funding is high. Only universities can win
competitive research council grants. In recent years
32

from the ministry for each student. The amount of
money depends on the period of registration and the
success rate (diploma or premature departure). There
is a strong monetary incentive for UAS to make sure
that students finish their degrees.

FIGURE 6.
SOURCES OF UNIVERSITY FUNDING

6%

25 %

The steering philosophy of the Dutch Quality Assurance for public research organisations is founded on
the Higher Education and Research Act from 1993
(Dutch abbreviation WHW). The Act codified enhanced institutional autonomy and introduced the
principle of self-regulation. In exchange for more autonomy, public research organisations were expected
to play an active role in the establishment of a new
quality assurance system for research (and teaching).
In order to establish a new quality assurance system
for publicly funded research, the Standard Evaluation
Protocol (SEP) was introduced in 1994. The Standard Evaluation Protocol has been formulated by the
three main Dutch organisations responsible for publicly funded research in the Netherlands: the Royal
Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW),
the Netherlands Organisation for Scientific Research
(NWO) and the Association of Dutch Universities
(VSNU). Over time, some changes were made in SEP.
In 2009 the fourth SEP was accepted, following the
protocols of 1994, 1998 and 2003.
The SEP aims to assess the quality of research in universities, and to facilitate both (public) accountability
and improvement of research and research management. The SEP provides common guidelines for the
evaluation and improvement of research and research
policy, based on expert assessments. Quality assurance is based on self-evaluation reports prepared by
the institutions and site visits carried out by experts
(peers) for each disciplinary area in a six-year cycle.
More than the previous systems, the SEP and the selfassessment focus on bringing about a dialogue involving the assessor and the institution – as opposed to a
detached assessment – and at improving the quality
of the research concerned. The relevant literature distinguishes between a ‘jury’ model of assessment and
a ‘coach’ model.35
For teaching there is a separate protocol, which
consists of two parts: accreditation (ex ante) and peer
review (ex post). The NVAO (in Dutch: NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie) is the Accreditation
Organisation of the Netherlands and Flanders. The
NVAO assess the quality control of higher education
institutions in the Netherlands and gives accreditation
to programmes offered by higher education institutions in the Netherlands and Flanders. A peer review
committee also assesses all education programmes.

2nd flow
60 %

10 %

Quality assurance in HEI

1st flow

3rd flow
Tuition fees

the first flow funding was cut back (M€100 less annually) by the new cabinet. This money was added to the
NWO budget to support excellent individual researchers through competition-based funding (second flow).
However, still the second flow is relatively small.
The third flow of funds consists of a heterogeneous mix of revenues from activities such as contract
research (approximately half of the third stream), EUfunding, contract teaching, consultancies, research
commercialization, endowments and renting out university facilities. Clients are private businesses, government, non-profit organizations and the European
Union, as well as individual students and staff.
The last source of income is tuition fees. The first
flow is the largest part of the funding – about 60 percent (2.9 billion euro in 2007). The second flow is
the smallest part, about 10 percent (530 million euro).
The third flow is about 25 percent (1.3 billion euro).
Tution fees are about 6 percent of the total funding
(300 million euro).
The funding model for the UAS so far has remained
largely intact from the early 1990s onwards. Up till
now UAS receive recurrent funds on the basis of a formula. The formula takes into account the number
of registered students, the number of graduates (BA
only), the number of dropouts, and the duration of
enrolment for students. The funding formula stresses
performance, especially in terms of graduation rates.
The UAS budget covers recurrent costs (mostly staff)
and the costs related to infrastructure. UAS so far do
not receive recurrent funding for research, although
they can apply for competitive funds set aside for applied research that is closely connected to the professional training they do. Six 6 years ago funds were
introduced for a new staff position in UAS: the lector.
This is a kind of associate professor who is expected
to engage in practice-oriented research collaborating with the regional business sector. Special funding is awarded to UAS through an intermediate body
(a foundation). The UAS receive an amount of money

Report of the Veerman Committee

A high Level Committee, chaired by the former Ministry of Agriculture and former chairman of the Wa33

geningen University Kees Veerman, came up in April
2010 with a report on the future of higher education
in the Netherlands. The committee stated in their report that the current HEI system is not future proof
and that a powerful boost to the quality and diversity
of Dutch higher education is needed. One of the key
recommendations of the committee is the diversification of the HEI system. The HEI institutes must be
encouraged to choose a clear profile based on proven
strengths and a clear vision for the future. The proportion of student-based funding should be progressively
reduced in favour of an increasing share mission-based
funding where the choice of a particular profile and
the resulting performance is rewarded. The committee
also stressed the importance of teaching research links.
HEI should have a distinguished research profile in their
education programmes. This research profile should be
connected to the profile of the institute as a whole.
Furthermore the Dutch Government should invest in
higher education. Substantial investments are essential
in order to strengthen the international position. Invest
is not only need in research but also in teaching e.g.
to strengthen education skills and the development of
career tracks for both education and research. Other
recommendations concern the right for every institute
to select students themselves, the introduction of uniform titles and the Associate Degree.36
The Ministry of OCW will address these recommendations in their new strategic agenda. This agenda is
expected before the summer of 2011. There is however
a preliminary response of the Cabinet, in which the
Dutch government states that it will increase the academic profile of scientific education by strengthening
the relation between academic education and research.
One of the problems is the number of students. Universities are confronted with an increasing number of first
year students. Between 2007 and 2009, this amount
increased with 16 percent and a further increase of
22 percent up to 2020 is expected. As a consequence
the number of students in the major university disciplines has become too massive which effects the nexus
between research and education in a negative way. Universities struggle with the challenge of reaching a fair
balance between the high quantity of students and high
quality of (academic) education. The Cabinet underlined that small-scale and research based education is
needed to educate academic students in a proper way.
The policy measures to achieve this goal will be set out
in the new strategic agenda of the Ministry of OCW.37

ers at universities. Nowadays teachers without a PhD
degree are very rare. Furthermore, staff at universities
has always a teaching and a research position. The
philosophy behind this is that al teachers should be
experienced researchers who are able to integrate and
reflect on research results in their teaching.
In practice there are differences in teaching research
links between the scientific disciplines. The social sciences and the humanities differ from the hard sciences
and the life sciences. A number of disciplines are more
focussed on teaching than on research. They have relatively not much time for research; the emphasis is on
teaching due to:
1. Funding possibilities: hard and medical sciences
receive second and third stream funding which is dedicated to research. With these grants the researchers
‘can buy themselves time for research’. This is much
harder for the social sciences and the humanities.
2. The number of students: some disciplines have
to deal with a large number of students. In that case
there is not much time left for research. It leads to an
imbalance between research and teaching and therefore weakens the teaching research links.
As mentioned in the above paragraph, there is a
strong emphasis on research qualifications. Recently
the universities started a discussion about teaching
qualifications for university teachers. In many universities no formal qualification for teaching was required. In order to strengthen teaching, a university
system of educational qualifications has been developed. This system consists of two educational qualifications:
• Basic Qualification Education (De Basis Kwalificatie
onderwijs, BKO)
• Senior Qualification Education (De Senior Kwalificatie
Onderwijs, SKO)
At many universities this led to a policy which executes the development of criteria for educational
qualifications, supervising teachers in obtaining an
educational qualification, offering pedagogical education and registering qualifications of teachers.
The system for teaching qualifications fits in a more
general discussion about the quality of the teachers
and – interconnected – the rate of study success. Traditionally, scientific university staff is rewarded for
their research and not for their teaching. In order to
improve the success rates of students and the quality
of Higher Education in general there are some (policy)
experiments to reward good teachers. There are some
examples of ‘teaching professors’ (at the University of
Utrecht): that staff is rewarded, even promoted to professor, for their teaching instead of research.
Last but not least some universities launched the
Student Research Conference (SRC).38 This is a yearly
event, meant to offer students of Dutch and Flemish
universities the chance to present their bachelor re-

Trends, policies and strategies at a
institutional level
Since the 1980’s the policy trend shows a tight connection between research and teaching at research universities. The concrete policy measure at all universities is
that a PhD degree is more or less obligatory for teach34

Quality control and management

search to a wide public. There are also plenary sessions with influential scientists and sessions to discuss
the potential of undergraduate research. The first SRC
(2010) were held in Leiden, the second one will be this
year in Eindhoven. The purpose of the SRC is to promote academic research in the Bachelor.

In order to reach the strategic goals for teaching, TU
Delft has set up a centre of didactic excellence. The
aim of the centre is to provide all new teaching staff
with didactic training and to reach agreements with
existing staff within the Result & Development Cycle on their (further) didactic professionalization. TU
Delft also intends to use training to strengthen the
didactic leadership skills of managers. Part of this will
involve more efficient utilisation of the HRM policy
instruments for motivating and assessing the performance of teaching staff.
There are also other policy measures in place for
quality control and management. There is a structure of
support by means of intervision (between programme
directors) and at teacher level efforts are being made
to encourage the development of communities, which
are responsible for the quality of a specific part of the
curriculum. Given the international orientation in its
education programmes, TU Delft also highly values international benchmarking. Furthermore, TU Delft has
started streamlining the different quality-monitoring
systems in the faculties. The aim is to design a university-wide quality-monitoring system, which can accommodate the individual faculty systems and peer reviews.
A more external factor is that all TU Delft Programmes
has to be accredited every 4 year. The whole process
of accreditation with peer review and a self-evaluation
stimulate the self-learning ability of the organisation
and detect points for improvement.
Last but not least TU Delft has developed a set of
Performance Criteria for the scientific staff (Performance Criteria WP). These Performance Criteria have
been established in order to offer academics greater insight into the quantitative and qualitative criteria for
teaching, research (and also valorisation, organisation
and management pertaining to the various posts in an
academic career). These criteria, which were developed
within a workgroup of professors from the various
faculties at TU Delft, are designed to provide a framework for assessing performance. The criteria are not
prescriptive in nature; they are intended to be indicative
and are for guidance purposes only. The appendix gives
an overview of the Performance Criteria for a associate
professor and a full professor (at different levels).
The Performance Criteria are a guideline for the
personal development of staff members. Through a
cycle of planning, implementation, evaluation and
new rounds of planning, there is a constant effort to
work on personal development. The framework of the
Performance Criteria facilitates the dialogue between
supervisors and members of staff on objectives geared
at work and personal development.

The case of the Delft University of
Technology
Delft University of Technology was established in
1842. It started as the ’Royal Academy for the education of civil engineers, for serving both nation and
industry, and of apprentices for trade’. In 1864 the
name changed into ‘Polytechnic School’, in 1905 this
became the ‘Institute of Technology’ and in 1986 it
received its current name ‘Delft University of Technology’ (TU Delft). Today TU Delft is the largest, oldest and most prestigious of the three Dutch technical
universities.

The nexus between research and teaching

Education at TU Delft is based on the nexus between
research and education. TU Delft offers programmes
with a strong focus on research and design. The programmes at TU Delft derive their content from new
research results. Also at the TU Delft a PhD is more
or less obligatory for academic staff. Teaching and research are therefore intertwined. There are however
a number of people (around 5 percent) with only a
teaching position. The expectation is that this number
will increase in the future.
The strong research teaching links will remain important in the future strategy. The Executive Board
of the Delft University of Technology is developing a
Strategic Roadmap 2020 on the basis of a Strategic
Outline. In this outline the TU Delft aims to position
itself as a ‘premier league‘ player in all its research
areas and degree programmes. In educating its BSc,
MSc and PhD students, TU Delft focuses on achieving
internationally-recognised quality standards, based
on the idea that education and research are mutually
integrated and coordinated. 39
TU Delft is developing a Graduate School for PhD
students. This new Graduate School will start in the
autumn of 2011. The aim of the Graduate School is to
improve the quality of the coaching and success rate of
PhD students. The Graduate School provides courses
for PhD students and didactic courses could be part of
the programme. During their PhD the students teach
part-time (not more than 25 percent of their time and
normally at the end of their research).
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