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Minnesanteckningar från kvalitetskommitténs sammanträde den 24 
november 2008 

Närvarande: Olle Nilsson, ordf., Cecilia Pahlberg, Marco Bianchi, 
Daniel Fredriksson, Alexander Hellqvist, Carl Nettelblad, Åsa Kettis-
Lindblad, huvudföredragande och Maivor Sjölund, sekreterare. 
Adjungerad ledamot: Ann Fust. 

Ordföranden hälsade välkomna och riktade ett särskilt välkommet till de 
nya ledamöterna Alexander Hellqvist och Per Andersson. 
 
Meddelanden 
Utvärderingschefen informerade om 

• En ny rapport från universitetspedagogisk utveckling som handlar 
om att förebygga plagiat. 

• Riksrevisionens utvärdering av några utbildningar vid olika 
lärosäten, varav tre ämnesutbildningar vid Uppsala universitet. 
Syftet med utvärderingen var att granska regeringens insatser för 
att säkerställa kunskap om kvaliteten i grundläggande högre 
utbildning. Det kan noteras att Riksrevisionen i utvärderingen 
använt sig av student- och lärarenkäter samt gjort en ingående 
analys av examinationsformer i utbildningarna. 

• SUHF:s granskning av granskaren, dvs Högskoleverket. På 
SUHF:s förbundsförsamling den 11 november 2008 diskuterades 
en arbetsrapport som påpekar brister i Högskoleverkets 
utvärdering, särskilt utbildningsutvärderingarna och de ämnes- 
och programutvärderingar som genomfördes under 2001-2006. 
Företrädare för SUHF skrev även en debattartikel i DN 2008-11-
11. HSV har besvarat artikeln med ett pressmeddelande på sin 
hemsida. Högskoleverket meddelade några dagar senare att man 
skjuter upp utbildningsutvärderingarna 2009 till senare. 

• Konferensen “3rd European Quality Assurance Forum, Trends in 
Quality Assurance”, 20-22 November 2008. Ett tema på 
konferensen var frågor om rankning och dess effekter på kvalitet i 
utbildningen. Det konstaterades bl.a. att lärosäten främst använder 
goda placeringar i rankningstabeller för marknadsföring av 
lärosätet, medan frågor om kvalitetsarbete är interna processer för 
att främja kvaliteten i utbildningen. Några andra intressanta inslag 
på konferensen var en diskussion om den mångtydiga terminologi 
som används inom kvalitetsarbetet och problem med låga 
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svarsfrekvenser på kursvärderingar och svårigheter att engagera 
studenter i kvalitetsarbetet. 

• Modulen för kursvärderingar i Studentportalen som är under 
utveckling har väckt frågor om integritetsskydd för lärare och 
studenter, arkivbestämmelser mm. En arbetsgrupp ska snarast 
tillsättas för att behandla dessa frågor. 

• Arbetet med att analysera och utveckla ett antal 
kvalitetsindikatorer har påbörjats. En arbetsgrupp är under 
tillsättning. 

• Inbjudningar till seminariet den 4 december 2008 ”Bra 
utbildning?” har sänts ut. Flera anmälningar om deltagande har 
kommit in på e-adressen: Maivor.Sjolund@uadm.uu.se 

 
Högskoleverkets kvalitetsarbetsgranskning 2009: 
Fördjupningsmiljöer 
Utvärderingschefen redovisade Uppsala universitets föreslag till 
fördjupningsmiljöer i samband med Högskoleverkets kvalitetsutvärdering 
2009. Miljöerna är följande: 
Teologiska fakulteten: A-kursen med det s.k. A-kurskollegiet. 
Juridiska fakulteten: Juristprogrammet. 
Historisk-filosofiska fakulteten: Konstvetenskapliga institutionen och 
masterprogrammet i ABM, med inriktning biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
Språkvetenskapliga fakulteten: Institutionen för nordiska språk och 
Språkteknologiprogrammet. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Pol.kand/pol.mag-programmet och 
utbildningen i nationalekonomi på forskarnivå. 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten: Forsknings- och utbildningsmiljön 
kring läs- och skrivinlärning samt magisterprogrammet i ledarskap. 
Medicinska-farmaceutiska vetenskapsområdet: Kliniskt träningscentrum 
(KTC) och apotekarprogrammet. 
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet: 
Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle samt 
Institutionen för informationsteknologi. 
 
Rapport från Högskoleverkets upptaktsmöte 
Utvärderingschefen rapporterade från Högskoleverkets informationsträff 
den 20 november 2008. Vid mötet redovisades vilka ledamöter som 
kommer att ingå i verkets bedömargrupper för respektive universitet. En 
reaktion från de närvarande representanterna från de olika universiteten 
var att ytterst få av bedömarna hade någon egen erfarenhet av att verka i 
eller att leda stora och breda universitetsorganisationer.  
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Synpunkter på ett första utkast till övergripande självvärdering för 
Uppsala universitet 
Kvalitetskommittén menade att ansatsen och strukturen i utkastet var bra. 
Det som bör lyftas fram i självvärderingen är fler konkreta exempel på 
kvalitetsarbete inom de olika vetenskapsområdena. Man bör trycka på 
resultat av kvalitetsarbete och lyfta studentperspektivet. Det bör ges 
utrymme för problematisering och analys, t.ex. vad gör man när tydliga 
resultat inte föreligger? Vilka åtgärder kan man då överväga? 
Det föreslog att en lista med alla förkortningar som används i texten bör 
biläggas.  
 
Övriga frågor 
Utvärderingschefen visade ett temanummer av Stockholms universitets 
motsvarighet till Universen. Temanumret handlade om den förestående 
kvalitetsgranskningen. En idé är att efter årsskiftet väcka frågan om ett 
liknande temanummer med Universen. 


