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Remissvar gällande UKÄ:s lärosätesgranskning 20-21 -
delning av självvärdering

Bakgrund
Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS) blev 2020-10-09 anmodade att inkomma
med synpunkter på UKÄ:s lärosätesgranskning 20-21 - delning av självvärdering. UUFS vill
inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter i frågan. I den inledande delen nedan ger vi
generella kommentarer på dokumentet i sin helhet och därefter återkopplar vi på specifika
bedömningsgrunder.

Generellt

Vår samlade bild av dokumentet är att det ger en god beskrivning av hur kvalitetssystemet är
uppbyggt men att självvärderingen kan gynnas av reflektioner kring hur verksamheten
implementerar modellen. Vi efterfrågar också en större enhetlighet i referenssystemet. Vi vill
också betona vikten av att självvärderingen återger hur kvalitetssystemet ser ut idag. Texten är
deskriptivt uppbyggd, och bör kompletteras med ett återspeglande av en bild av kvalitetssystemet
tillämpas. Detta är viktigt för att en verklighetstrogen bild av kvalitetsarbetet ska förmedlas.
Detta innebär att en nyanserad och reflekterande redogörelse - som belyser styrkor och ärligt
preciserar svagheter - är viktig i sammanhanget.

Ett exempel på detta är vad som nämns under rubriken “Kallelse- och mötesförfarande:
Riktlinjer” på sida 86 där det står “Universitetet bistår också vid introduktion av nya
studentrepresentanter”. Uppsala studentkår gjorde under VT20 en undersökning där 50% av
studentrepresentanterna svarade att de aldrig fått en introduktion av universitetet. Detta
dokument har inte eller uppdaterats sedan 2000.

Ett av de mest centrala dokument som återkommande refereras till är “Mål och Strategier”.
Dokumentet är under revision och inte antagits ännu, något som inte framgår av
självvärderingen. Studentkårernas roll i kvalitetssystemets olika delar kan ytterligare understrykas,
vilket är viktigt då studenterna finns representerade på många för kvalitetssystemet viktiga
nämnder och råd. Självvärderingens referenser till riktlinjer och policyer är goda men reflektion
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kring varifrån behovet av att upprätta dem samt de faktiska konsekvenserna i verksamheten kan
utvecklas.

Vi noterar genomgående i texten att det refereras till “studentföreningar”. Begrepp som
studentförening och studentkår förefaller vara synonymer i självvärderingen men har olika
funktioner och rättslig status. Vi anser att det bör återspeglas i självvärderingen, alternativt att
man preciserar vilka studentföreningar som åsyftas.

Bedömningsområde 1:  lärosätets kvalitetssystem

Sammanfattningsvis anser vi att beskrivning av lärosätets kvalitetssystem är god. Vidare ser vi
även att systemet upprätthåller en rad uppsättning av positiva värden och mål. Som vi har
problematiserat tidigare i texten anser vi däremot att organisationens decentraliserade struktur
gör att systemet i viss mån tunnas ut på institutionsnivå. Kvalitetssystemets genomslagskraft på
lokal nivå anser vi varierar kraftigt mellan institutioner.

Gällande figur 1 s.k. “Konen” vill vi även belysa att det är ett relativt nytt koncept och
beskrivning av kvalitetssystemet. Vi är osäkra på hur förankrad modellen är på framförallt
institutionsnivå.

Mot slutet av sida 20 efter stycke om studentkårer önskar vi ett nytt stycke som beskriver
Doktorandnämnden, dess uppbyggnad samt roll i kvalitetssystemet. Till exempel;
Doktorandnämnden verkar som ett samarbetsorgan för samtliga fakultetsdoktorandråd vid Uppsala Universitet.
Organisatoriskt är Doktorandnämnden en del av Uppsala universitets förenade studentkårer.

Det lyfts mycket hur kvalitetssystemet ska fungera i form av styrdokument, inte lika mycket hur
det ser ut i verksamheten i praktiken. Exempelvis är den tänkta kursvärderingsprocessen bra men
den följs långt ifrån på alla kurser.

I sista stycket på sida 20 står det att lokala studentkåren tillsätter studentrepresentanter på
fakultetsnivå, viktigt att påpeka att på vissa finns det flera studentkårer.

Problematisera att den viktigaste delen av kvalitetssystemet är dialogen mellan lärare och student.
Exempelvis att det försvåras i större grupper och förutsätter en god relation mellan lärare och
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studenter. Studenter kan vilja undvika att lyfta problem om man är orolig att det ska påverka ens
kursbetyg.

Kopplat till stycket gällande kursvärderingar som hanteras av apotekar- och receptariestudenter:
Det stämmer ej att apotekar- och receptariestudenter endast går igenom svaren på
kursvärderingen och tar bort eventuella integritetskränkande kommentarer innan den går till
kursledningen som sammanställer en kursrapport. Det är Farmacevtiska Studentkårens
handläggare som är ansvariga för hela processen från sammanställandet av de individuella
kursrapporterna, borttagandet av eventuella integritetskränkande kommentarer, utskick till
kursansvarig, utskick till kursrepresentanter och sedan sammanställning av en kursrapport som
går till kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
som godkänner kursrapporten.

Bedömningsområde 2: Förutsättningar

I denna del tas förutsättningar för utbildningens genomförande och studenternas och
doktorandernas lärare upp. I delningen redogörs för många goda kvalitetssäkrande åtgärder som
säkerställer sådana förutsättningar.

Avsnitt 2.3 lyfter lärosätets säkerställande av ändamålsenligt användande av studentstöd,
läranderesurser och infrastruktur. Det är positivt att studentkårernas studiebevakande arbete
lyfts, och vi ser gärna också att studentkårernas studiepolitiska och studiepåverkande arbete
också nämns som en verksam kraft för säkerställande av de funktioner som rubriken lyfter.

Många studenter upplever fortfarande variation i användandet av de digitala verktygen, sida 52,
sista stycket. Vår uppfattning är att stycket ger en godtagbar redogörelse för den
kompetensutveckling som har skett, men vill samtidigt påpeka att formuleringen “alla lärare har
lärt sig använda digitala verktyg - åtminstone hjälpligt - och upptäckt de pedagogiska möjligheter och utmaningar
de medför.” förvisso är sanningsenlig men inte fullt speglar den nivå och ambition som är
representativt för universitetets kvalitetsarbete i stort. Vi menar att användandet av digitala verktyg - i
kvalitetssammanhang - innefattar mer än enbart utvecklandet av en grundläggande förståelse för
tekniken bakom digital undervisning, och indikerar ett mer djuplodande och målinriktat
kvalitetsarbete än vad meningen ger uttryck för. Ett förslag är istället att poängtera hur corona
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har ökat medvetandet för de pedagogiska möjligheter och utmaningar som digitala verktyg
medför.

På sida 55, stycke 3, refereras till en online-utbildning inom karriärutveckling för doktorander.
Det framstår i texten som att denna utbildning är en etablerad funktion, när den egentligen är ett
nytt och inte ännu etablerat inslag.

På sida 55, sista stycket, beskrivs förekomsten av student- och doktorandombudsman. Dessa
ombud, två till antalet, delas gemensamt av alla kårer. I texten används ordet “studentkåren”,
som inte speglar det faktum att det finns sex olika kårer vid Uppsala Universitet.

Beskrivningen om studenthälsan på sida 54 är i stort god, men av självvärderande skäl kan det
finnas värde i att i texten reflektera kring hur dessa åtgärder har påverkat deltagande och
utnyttjande av funktionen bland studenter.

Bedömningsområde 3: Utformning, genomförande och resultat

Det används flertalet referenser till olika enkäter och annat där årtal för enkätens genomförande
ej specificeras. Årtal kan vara högst relevant för att läsaren ska veta att det handlar om aktuella
data. Vid refererande till dessa bör det även nämnas något om svarsfrekvensen. Exempelvis 47%
av studenterna (som svarade på enkäten) säger lite om hur många som svarade samt hur
spridningen såg ut för olika vetenskapsområden/fakulteter. Samma gäller
doktorandundersökningen som också saknar årtal för genomförande och som benämns som
undersökning en gång och sedan enkät en annan. Är det samma eller är det fråga om om två
olika undersökningar?

På flertalet ställen beskrivs kvalitetssäkrande system och åtgärder, men inte hur det används eller
hur det påverkar utbildningskvaliteten. Exempel på sådan tillfällen är:

❏ ”utvecklat sin seminarieverksamhet” – På vilket sätt har de utvecklats? Har det blivit fler
seminarium eller mer utförliga?

❏ ”revidering av kursen Idé och lärdomshistoria A” – Reviderat på vilket sätt? Varför används ett
så specifikt exempel om det inte används för att förklara något specifikt?
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❏ ”uppdatering av fakultetsspecifika riktlinjer” – Vilka riktlinjer har uppdaterats och vad har det
för koppling till utbildningskvalitet?

Kursutvärderingar är något som frekvent nämns och att dessa sammanställs och rapporteras
tillbaka till studenterna. Dock nämns inget om i vilken utsträckning detta faktiskt görs eller om
det finns en kontrollrutin. Det nämns även att det finns en frågebank med frågor som kan
användas vad gäller till exempel möjlighet till aktiv studentmedverkan och forskningsanknytning.
Däremot nämns inget om att detta görs eller i vilken utsträckning.

Pedagogiska programmet nämns och presenteras i texten som ett känt inslag för studenterna.
När får studenterna denna information och av vem? Riktlinjer för kursutvärderingar är också
något som studenter ska informeras om vid kursstart. I vilken utsträckning sker detta? Har
någon undersökning genomförts om hur mycket kännedom studenter har om dessa dokument
som de ska ha fått information om?

Bedömningsområde 4: Jämställdhet
Under rubriken “Säkerställande av jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande”
framgår följande: “Flertalet fakulteter jobbar kontinuerligt med jämställdhetsintegrering av
kurser”. Denna mening anser vi är missvisande då det kan tolkas som att samtliga fakulteter inte
deltar i det här arbetet. Om så är fallet bör meningen ändras då “flertalet” är otydligt och kan ge
bilden av att fler fakulteter jobbar med detta än vad som i praktiken sker.

I stycket gällande Kvalitetsrapporten 2019 framgår att “Som åtgärder planerar
utbildningsansvariga att synliggöra jämställdhetsperspektivet i kursplaner samt i utbildningen”.
Detta anser vi vara en väldigt bred och något oprecis mening. Sådana svepande formuleringar
riskerar att bli missvisande eller onyanserade. Då rapporten är gammal hade vi här gärna sett en
utvärdering har hur synliggörandet har gått.

Under stycket “Analysunderlag – kursvärderingar och andra undersökningar” presenteras
analysunderlag från studentbarometern. Specifikt nämns frågan gällande “i vilken grad
studenternas utbildning hittills innehållit ett jämställdhetsperspektiv”. Här skulle vi gärna se att
procentsatserna för de två exemplen som nämns, TekNat och HumSam, presenteras. Det sägs att
“Störst andel studenter som svarar att utbildningen innehållit detta perspektiv finns vid
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Humsam.” Detta kan fortfarande i praktiken betyda att det är relativt få i absolut antal som
tycker det och procentsatserna bör således presenteras.

I stycke två under rubriken “Analysunderlag – kursvärderingar och andra undersökningar”
nämns enkäter som ska ha skickats till studentföreningarna vid alla program på MedFarm. Om
fallet är att enkäterna endast skickats till studentföreningar ställer vi oss frågande varför dessa ej
skickades till studentkårerna som är representerade på vetenskapsområdet. Dock tror vi fallet är
att det är studentkårer och ej studentföreningar som här menas. Farmacevtiska Studentkåren vill
här nämna att dessa enkäter inte är något de känner igen, det framgår inte heller i texten när
dessa enkäter ska ha skickats.

Under rubriken “verksamhetsplanering och uppföljning” är beskrivet hur det under 2018 var
fokus på likavillkorsarbete och att en rad utbildningar ska ha genomförts. Det enda exemplet
som nämns som utkomst av detta är dock en förändring i universitetets riktlinjer för
forskarutbildning gällande hur kön ska vara representerade i betygsnämnden. Om fokus under
2018 var likavillkorsarbete och ett sådant stort arbete genomfördes bör andra exempel också
kunna påvisas.

Det finns ett kort stycke som lyder “I slutet av 2018 beslutade universitetet om ett nytt verktyg
för uppföljning av sitt arbete med aktiva åtgärder.”. Vi ser gärna att detta skulle utvecklas då det
ej framgår vad detta verktyg är, hur det påverkar arbetet med kvalitetssäkring eller vad som
menas med aktiva åtgärder.

Under stycket “Organisation för lika villkorarbete och insatser för jämställdhetsarbete i
utbildning” diskuteras det i längd hur Uppsala universitet historiskt har arbetet med jämställdhet.
Även om vi uppskattar att universitetet under en längre tid varit aktiv i frågan påverkar detta inte
hur kvalitetssäkringen ser ut idag. Detta anser vi bör strykas.

Det ska även noteras att emot slutet på sida 81 nämns Kårsamverkan. Kårsamverkan var
föregångaren till det nuvarande samarbetet mellan kårerna på Uppsala universitet och finns inte
längre. Det är idag ersatt att Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS).
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Bedömningsområde 5: Student- och doktorandperspektiv
Detta bedömningsområde är mycket kort och mycket av det som tas upp är inte speciellt
reflekterande. Vi upplever en saknad av bland annat belägg för att kvalitetsarbetet är
välfungerande och effektivt, det beskrivs mycket kring hur man vill att systemet ska fungera. Vi
anser att självvärderingen kring bedömningsområdet inte är komplett eftersom den missar en del
av den bakgrund UKÄ efterfrågar. I självvärderingen presenteras studentrepresentationen som
välfungerande detta trots stora problem med att många organ centralt och lokalt saknar
studentrepesentanter. Vår uppfattning är att studentrepresentationen ibland verkar varar en
eftertanke och att studentkårerna ofta får information med mycket kort varsel vilket medför
problem för oss att utlysa val och sedan fastställa och placera en studentrepresentant i organ.

Enligt vår uppfattning är det så att studenterna delges information från respektive kår om vad för
möjligheter hen har att påverka sin utbildning. Det varierar mycket mellan utbildningar i hur stor
utsträckning som universitetet är informerande part.

Vi ställer oss skeptiska till att studentbarometern ger ett gott underlag för de slutsatser som
självvärderingen presenterar med avseende på andel studenter som nyttjar sina möjligheter att
påverka, vi önskar att det reflekteras över hur många studenter som svarade från vilken fakultet
för att på så sätt se att studentbarometern återspeglar alla studenter. På hemsidan framgår det att
32 000 studenter tillfrågades men att av dessa så svarade endast 9083 vilket motsvarar 28% av de
tillfrågade. Detta anser vi ger en missvisande bild av studenters engagemang och möjlighet till
inflytande och påverkansarbete eftersom de som valt att svar på enkäten per definition har
använt sin möjlighet att påverka och dessutom är underlaget inte tillräckligt uttömmande.

Många studenter studerar i en omfattning om 100% och en del har dessutom extrajobb för att
dryga ut sin ekonomi något som gör det svårt för studenter att delta som studentrepresentanter i
olika organ. Detta är något som vi gärna ser att universitetet reflekterar över och gärna jobbar
med för att ge bättre möjligheter för studenter att delta i projekten.

Vidare nämns det att lärarna uppfattas vara lyhörda, detta saknar källa vilket vi önskar se
redovisas. Påståendet är dessutom väldigt brett och kopplar inte an till att detta har belysts
genomgående på universitetet. Detta är antagligen ett exempel från en specifik kurs eller
institution vilket bör nämnas.
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Bedömningsområde 6: Arbetsliv och samverkan
Campus Gotland - På campus gotland finns det exempel på hur man arbetar med delar av
näringslivet på ön men de punkterna tas aldrig upp som exempel, här går man miste om ett
väldigt bra tillfälle att lyfta fram hur det arbetas med kvalitet försäkring på gotland. Att nämna
även detta skulle ge en tydligare bild om hur man jobbar med att kvalitets försäkringsarbetet
sträcker sig till alla delar av universitet.

Punkt 6 i självvärderingen är förhållandevis kort till resterande delar av inlagan . Detta gör det
svårt att fatta en bra bild utav det arbete som UU gör med arbetslivet och samverkan. Det verkar
som om punk 6 lider av att vara den sista punkten i självvärderingen, vilket ger intrycket att man
inte spenderat lika mycket tid på punkten. Arbetslivssamverkan är mycket viktigt i ett
samhällsperspektiv och att inte presenterar arbetet som UU gör försämrar förutsättningarna som
arbetet har för att nå ut till alla delar av UU som organisation.

Punkt 6 lider också av att punk 1,2, och 3 tar upp större delar av självvärderingen vilket gör det
svårt att strukturera upp resterande delar av självvärderingen. Det hade varit bra om det framgick
varför de tidiga punkterna fick mer innehåll och hur det har prioriterats.

Yrkeslivsrepresentanter är en punkt som kommer upp i självvärderingen men någots som UUFS
inte har kännedom om i vilka nämnder de sitter med i. Återigen skulle de hänvisningar som görs
behöva bättre källhänvisningar för att säkerställa att de källorna man hänvisar till är korrekta och
ger läsaren saklig information.

I stora drag pratar man också mycket om hur systemet ska fungera men man lyfter inte hur det
fungerar i praktiken på ett nyanserat sätt. Detta gör att det är svårt att bedöma hur väl de olika
systemen fungerar. För att förstå vilka utmaningar de olika systemen har behövs en
sammanfattning hur de fungerar i praktiken utöver hur de ska fungera teoretiskt.

UU Innovation spelar en viktig roll speciellt inom forskarutbildningen genom sin kurs på
immaterialrätt och kommersialisering samt Mentor4Research programmet. Dessa verkar som en
språngbräda för både doktorander och studenter intresserade av entreprenörskap och eget
företagande, vilket kan lyftas fram även i denna självvärdering.
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Samverkansuppdraget med samhället omnämns väldigt lite inom detta bedömningsområde och
vi ser gärna att goda exempel såsom SciFest och Gymnasiedagarna lyfts fram för att påvisa hur
studenter och doktorander tidigt engageras inom den tredje uppgiften.


