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Inledning 

Två olika visioner uttalas och ställs ofta mot varandra i diskussionen om utvärdering av 

forskningskvalitet Å ena sidan menar många att forskningen ska bedömas och diskuteras kollegor 

emellan. Å andra sidan ställs allt oftare och allt tydligare krav på att kvalitet ska mätas med 

”objektiva” mått.
 
 

Som exempel på hur denna skillnad kan komma till uttryck kan nämnas att Vetenskapsrådet har fått i 

uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på bedömning/mätning av forskning som ska användas 

vid tilldelning av forskningsmedel.
2
  I regeringsbeslutet (U2013/1700/F) framgår det tydligt att 

utredningen ska ta hänsyn till diskussionen om bedömning och mätning: ”Kollegiala bedömningar kan 

också ta hänsyn till ett bredare kvalitetsbegrepp än vad enbart exempelvis citeringar och externa medel 

för forskning kan. Det kan t.ex. ingå bedömningar av olika former av nyttiggörande av 

forskningsbaserad kunskap”. Man ska även ta hänsyn till och utveckla kriterier som handlar om 

forskningen nytta. 

Båda dessa visioner, liksom de praktiker som kan sägas utvecklas med utgångspunkt i dem, har krav 

på sig att vara tydliga och trovärdiga. När kvaliteten ska bedömas av kollegor bör det göras utifrån 

tydligt formulerade inomvetenskapliga kriterier. När det gäller att mäta kvalitet används delvis andra 

kriterier, som antal publikationer och citeringar. 

Skillnaden mellan bedömning och mätning handlar också om vilken typ av resultat man kan få fram 

och vad det kan användas till. I bedömningspraktiker görs ofta formativa bedömningar (tänk till 

exempel på sakkunniggranskningen av artikelmanus) där det är viktigt att inte bara summera meriter, 

förtjänster och brister utan att även rekommendera ändringar. I mätningspraktiken görs istället 

summativa utvärderingar som presenteras i diagram och med siffror, i tabeller och rankinglistor. 

Det går att argumentera långt och länge om för- och nackdelar med de olika systemen. Bedömning 

utförd av kollegor innefattar bland annat bedömning av de kvalitativa bidraget som forskningen gör. 

Det kan handla om att bedöma vilket tillskott till tidigare forskning som ett artikelmanuskript eller en 

forskningsansökan gör. Systemet tycks fungera väl och det har stark legitimitet bland forskare. 

Samtidigt bygger det på att kriterierna för bedömning är tydliga och accepterade inom det 

vetenskapliga fältet (se t.ex. Englund 2013).  

En begränsning med den här typen av bedömningar är emellertid att det är svårt att utifrån dem få 

underlag för beslut om tilldelning av medel till olika områden. Inom ett vetenskapligt område kan det 

fungera väl och praktiseras till exempel vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel, men hur 

ska man prioritera mellan till exempel forskning i didaktik och forskning i fysik?  

                                                      
1
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2
 Motsvarande kvalitetbedömning på nationell nivå görs av UKÄ både av grundutbildning och framöver (ännu 

inte riktigt klart från när) även av forskarutbildning. Dessa utbildningsutvärderingar har gjorts sedan 1990-talet 

och kan ses som en central del av den utveckling av New Public Management som präglat svenskt 

utbildningssystem sedan dess (Askling 2007).  
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Det är här visionen om mätande kommer in. Där används mått som handlar om mängden extern 

finansiering och om publicering och citering där det inte nödvändigtvis är så att forskningens innehåll 

tillmäts någon större betydelse i utvärderingen. Tillspetsat mäts pengar, publikationer och citeringar 

och inte tillskott till vetenskapen Det skulle ju kunna tänkas att någon ofta blir citerad eftersom 

vederbörande skrivit något riktigt dumt som många publicerar kritiska texter om (Larsson 2009). 

Istället handlar det här om att i en ”economy of publications and citations” få underlag för tilldelning 

av forskningsresurser inom och mellan områden (Ibid).  

Det bör även tilläggas att skiljelinjen inte alltid är så glasklar mellan de två olika praktikerna. En 

artikel i en högt rankad tidskrift kan ha ett stort värde i en mätning och är samtidigt ett resultat av en 

bedömningsprocess som inkluderar ett arbete utfört av författare, reviewers, redaktörer med flera. Min 

poäng med att göra uppdelningen mellan bedömning och mätning är snarare att diskussionen nu tycks 

handla som just dessa två ytterligheter. 

Som jag ser det är det viktigt att forskarsamhället deltar aktivt i denna diskussion Det är lätt att 

konstatera att den aktuella diskussionen berör forskningen inom det utbildningsvetenskapliga 

forskningsfältet i Sverige. Ändå har det inte skrivits mycket om den i ”våra” tidskrifter.
 3
 Kanske är det 

snarare en diskussion som förs och bör föras på andra arenor än i just tidskrifter. Kanske bör den 

snarare föras på konferenser som SWERA. Att forskarnas i fältet berörs av den är uppenbart. Om inte 

annat för att de påverkas av den när forskningsmedel ska tilldelas. Frågan är bara hur vi kan/ska/bör 

förhålla sig till visioner och kriterier för bedömning av kvalitet och hur resultatet av bedömningar och 

mätningar kan användas i planering och utvärdering av forskning.  

Syftet med den här presentationen är att ge ett underlag till diskussionen om forskningskvalitet genom 

att analysera och diskutera användningen av bibliometriska mätningar i utvärdering och planering av 

didaktisk och pedagogisk forskning. Presentationen bygger på en analys av användning av den så 

kallade norska modellen i utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet 2011. Resultatet 

diskuteras också i relation till en av ambitionerna med didaktisk forskning, att ge kunskapsbidrag både 

inom det vetenskapliga fältet och till lärarprofessionen (C.f. Hudson & Meyer 2011).  

Under 2011 utvärderades på universitetsledningen initiativ all forskning som bedrivits vid Uppsala 

universitet under perioden 2007-2010. Utvärderingen Kvalitet och förnyelse 2011 (som fick 

akronymet KoF11) var uppdelad i två delar. I den första och största delen delades ämnena upp i 

grupper och granskades av paneler sammansatta av både svenska och utländska kollegor. Som 

underlag användes självvärderingar, platsbesök och intervjuer. I den andra delen gjordes 

bibliometriska mätningar.  

I den bibliometriska mätningen av ämnena inom det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet användes den så kallade norska modellen som i korthet innebär att olika 

publikationer tilldelas olika poäng (Nordgren 2012, s 570). I jämförelse med den modell som är 

vanligast i bibliometriska mätningar (utifrån publikationer i ISI – Web of Knowledge) inkluderas inte 

bara tidskriftsartiklar utan även monografier och antologier. Man använder två olika nivåer där 

publikationer på nivå 2 rankas högre än publikationer på nivå 1. Det finns även en nivå 0 för 

publikationer som inte finns med på den norska listan. Det kan till exempel handla om 

institutionsraporter, populärvetenskapliga texter och läromedel. Resultaten av de bibliometriska 
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 Jag har sökt efter relevanta artiklar i Pedagogisk forskning i Sverige, vol 10(2005) – 18(2013) och i 

Scandinavian Journal of Educational Research med sökorden bibliometrics OR higher education OR assessment. 
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mätningarna i KoF11 har sedan presenterats i slutrapporten i antal poäng fördelade utifrån mängden 

publikationer i respektive ämne (Nordgren 2012, s. 569ff).  

I anslutning till KoF11 hade även särskilda medel avsatts för fördelning utifrån resultaten. 

Bibliometripoäng (tillsammans med panelernas yttranden) har sedan till exempel kunnat sättas i 

relation till hur väl forskningsmedel har nyttjats och de har kunnat användas som underlag för beslut 

på fakultetsnivå om framtida prioriteringar och särskilda satsningar. Vanligast är att de mest 

framgångsrika forskningsmiljöerna fått ytterligare medel för att stärka den redan starka forskningen. I 

andra fall har fakultetsnämnder beslutat om andra principer för fördelning av de så kallade KoF-

medlen.  

I analysen av användningen av bibliometriska mätningar i utvärderingen av forskning vid Uppsala 

universitet 2011 identifierar jag två huvudsakliga utmaningar.  

För det första säger en bibliometrisk mätning något om vad forskningen resulterat i, men inget om 

dess innehåll, förutsättningar eller processer och därmed också bara något väldigt begränsat och 

specifikt om forskningens kvalitet. Om den ska användas som underlag för beslut måste en diskussion 

till om hur och till vad den kan användas. Det är till exempel möjligt att använda den som ett mått på 

hur forskningsmedel använts eller som instrument i en diskussion om var strategiska satsningar bör 

göras. 

För det andra kan en bibliometrisk mätning gjord utifrån den norska modellen leda till att färre texter 

publiceras och i synnerhet riskerar den att leda till att antalet publikationer riktade till andra publiker 

än forskarsamhället minskar. Diskussionen om resursfördelning i relation till resultaten från den 

bibliometriska mätningen i Uppsala kom i hög grad att handla om publicering av vetenskapliga texter 

på högt rankade förlag och tidskrifter. Relationen mellan antalet vetenskapliga publikationer enligt 

norska modellen (nivå 1 och nivå 2) och det totala antalet publikationer var 31% (Nordgren 2011). 

Universitetet rekommenderades i rapporten från KoF11 att sikta på att 25% av de vetenskapliga 

publikationerna bör ligga på nivå 2. Det kan i sin tur leda till en koncentration till just publikationer i 

högt rankade (och oftast engelskspråkiga) tidskrifter på nivå 2 och att forskare i mindre grad lägger tid 

på att producera artiklar på nivå 1, artiklar på andra språk än engelska, institutionsrapporter, 

populärvetenskapliga texter eller läromedel. 

Diskussionen om fokus i forskningsutvärderingar tycks ofta handla om de två visionerna att bedöma 

och/eller mäta kvalitet. Förmodligen behövs båda. Problemet uppstår, som jag ser det, när man 

försöker formulera och använda allmängiltiga metoder för att utvärdera det enkelt mätbara. Risken är 

att vi missar att bedöma och diskutera det som är viktigt. Bibliometri och andra sätt att mäta kvalitet är 

förmodligen här för att stanna. Frågan är hur vi kan använda oss av resultaten från dessa mätningar för 

att stärka forskningen genom att till exempel diskutera värdet av olika typer av publikationsstrategier i 

didaktisk och pedagogisk forskning. I VRs uppdrag att ta fram en modell för tilldelning av 

forskningsreseurser ska de också ta hänsyn till forskningens nytta. Möjligen finns det här en öppning 

för diskussion om publikationer för lärarprofessionen och andra. 
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