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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  
Delegationsbeslut 

Närvarande, på distans:  Johan Ölvander dekan 
 Annalena Kindgren föredragande 
 Ulla Kerren sekreterare 
   
 

1 SUHF:s förslag till förändring av bedömningsområden av 
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete inom utbildning 
Dnr LiU-2021-02715 
 
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor har formulerat ett förslag till 
förändring av bedömningsområden av lärosätenas kvalitetsarbete och 
skickat förslagen på remiss. Beslutas att avge nedan remissvar. 

 
Fakulteten har två mer generella kommentarer angående remissen: 

1.) Fakulteten ser det som positivt att man försöker minska på 
arbetsbördan för lärosätena samtidigt som man strävar efter hög 
kvalitet i granskningarna. Det ligger även i linje med en 
kommentar som ENQA har lämnat till UKÄ i samband med 
återinträdandet. 

2.) Fakulteten föreslår en analys av hur man kan hantera olika typer 
av lärosäten. Stora universitet med ett omfattande utbud och 
mindre högskolor måste få uppvisa olika komplexitet, även om de 
behöver leva upp till samma kvalitetskriterier. 

 
Nedan lämnas kommentarer till specifika textavsnitt i förslagen: 

1.) s. 2, Överlappande bedömningsområden: Fakulteten instämmer 
att dagens överlappande kriterier är problematiska i olika 
hänseenden som exempelvis svårighet att avgränsa kriterierna 
mot varandra och dubbla svar i samma självvärdering. 

2.) S.3, ”Ytterligare en stor vinst med att använda samma 
bedömningsområden för både forskning och utbildning är att 
stärka möjligheterna att (…) samköra de båda utvärderingarna”. 
Fakulteten ser inga större potentiella samordningseffekter med 
detta, eftersom det ofta är olika delar av universiteten som är 
inblandade. 
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3.) S. 3, ”A. Styrning, organisation och genomförande”. Fakulteten 
föreslår ett förtydligande om den kollegiala granskningen kan 
vara intern eller måste vara extern.  

4.) S. 4, ” 2. Lärosätet säkerställer att det finns (...) rutiner för 
inrättande och avveckling av utbildning." Fakulteten föreslår att 
se över denna punkt som är mycket specifik i motsats till de 
andra punkterna. Fakulteten föreslår vidare att utvidga till ”för 
genomförande och synliggörande av lokala mål”. 

5.) S.4, ”4. Lärosätet säkerställer att utbildningen återkommande 
genomgår kollegiala granskningar (…).” Fakulteten förslår ett 
tillägg att lärosätena ska säkerställa att studenterna tar en aktiv 
roll i granskningarna.  Dessutom föreslås ett förtydligande om 
den kollegiala granskningen kan vara intern eller måste vara 
extern. Sista meningen om systematisk uppföljande överlappar 
med punkt 3 i samma uppräkning. Fakulteten föreslår ett 
förtydligande. 

6.) S. 4, ”3. Lärosätet säkerställer att studentstöd”. Fakulteten 
föreslår att ändra ”studentstöd” till ”student- och doktorandstöd” 
alternativt ”studerandestöd”.  

7.) S. 4, ”Om lärosätena dessutom ges möjlighet att själva besluta om 
dispositionen av sin utvärdering (…).” Fakulteten är tveksam till 
att dispositionen ska vara fri, eftersom det medför en risk för 
minskad jämförbarhet och likvärdighet mellan 
bedömargrupperna. 
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Ragnhild Löfgren, UF 
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Ulla Kerren  Johan Ölvander 
Sekreterare  Dekan 
 


