
Fokus på 
kvalitet i den 

akademiska 

utbildningen

Juseks fem punkter  
för utbildningskvalitet



Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste 
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Kvaliteten i den akademiska utbildningen är nu i fokus i utbildningspolitiken. 
Det är på tiden. Svenska företag konkurrerar på en global marknad och 
behovet av akademisk  arbetskraft med en utbildning av hög internationell 
klass är stor. En av Juseks hjärtefrågor är arbetet för en höjd kvalitet i den 
akademiska utbildningen. Nyexaminerade måste stå väl rustade för att 
möta arbetslivets krav och förväntningar. 

Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara 
de fem viktigaste kvalitetsaspekterna i den högre utbildningen. Juseks fem 
prioriterade områden ska ses som en del i en större diskussion om kvalitet  
i högre utbildning. 

1 Utbildningens användbarhet 
i arbetslivet

2 Stimulerande under visning 
och rättvis examina tion

3 Bildning

4 Lärarledd tid

5 Utbildningens vetenskapliga 
anknytning

 

Juseks fem punkter  
för utbildningskvalitet



1 Utbildningens användbarhet  
i arbetslivet 

2 Stimulerande undervisning och 
rättvis examination

Undervisningsformerna är avgörande för vad 
studenterna  lär sig och hur väl de står rustade för 
arbetslivets krav och förväntningar. Olika utbild-
ningar ställer olika krav. Därför ska undervisnings-
formerna varieras och anpassas till vad studen-
terna ska lära sig till exempel genom seminarier 
i mindre grupper, gruppdiskussioner, salstentor, 
uppsatser, muntliga presentationer, case-baserad 
undervisning och laborationer. Med anpassade 
övningar såsom rättegångspel för jurister, kon-
flikthantering för statsvetare och rekryterings-
processer för personal vetare kan studenterna 
rustas för arbetslivet. 

En bra och ändamålsenlig studiemiljö som är 
anpassad för alla, är en grundförutsättning för 
kvalitet . Examinationsmomenten ska vara rättvisa 
och studenterna ska också ha rätt till återkoppling 
på sina examinationsuppgifter. De ska i förväg 
få ta del av vilka kursmål som är uppställda för 
kursen och betygen ska sättas utifrån i förväg 
fastställda  kriterier.

För att öka möjligheterna till mobilitet ska 
lärosätena  ge studenterna relevant stöd vid byte 
av studieort.

Undervisningsformerna är avgörande för vad studenterna  lär sig och hur väl de står 
rustade för arbetslivets krav och förväntningar. 

Utbildningen ska vara bred, den ska utgöra en 
god grund för arbete inom många branscher och 
arbetsmarknadssektorer. Utbildningen ska inte 
bara utbilda för dagens arbetsmarknad utan för-
bereda studenterna för en arbetsmarknad som är 
i ständig förändring.

Lärosätena har en skyldighet att informera om 
vad utbildningen kan leda till för att studenterna 
ska utveckla sin förståelse för hur de kan använda 
sina kunskaper som yrkesverksamma. Informa-
tionen är också viktig för att studenterna ska välja 
en inriktning som de är nöjda med. Studenterna 
ska ha tillgång till karriärplanering till exempel 
genom studievägledare. Genom god samverkan 
mellan lärosäten och arbetslivet, till exempel 
genom nyttjandet av gästföreläsare och arbets-

marknadsdagar, minskar steget mellan studier 
och arbetsliv.

En stor andel av lärarna ska vara dispute-
rade och gärna ha erfarenhet av arbete utanför 
akademin . Då ges studenterna möjlig het att via sin 
lärar kontakt utveckla en förståelse för hur deras 
kunskap kan användas på arbetsmarknaden. Det 
ska också finnas  ett kontinuerligt erfarenhets-
utbyte mellan  universitetslärarna och övriga 
arbetsmarknaden. 

Högskolor och universitet ska uppmuntra till 
innovation och företagande. Studenterna  ska 
gärna inspireras till att starta eget. Eget före-
tagande ska ses som ett självklart alternativ till 
en anställning.



Undervisningsformerna är avgörande för vad studenterna  lär sig och hur väl de står 
rustade för arbetslivets krav och förväntningar. 

God 
sam verkan 

mellan lärosäten och arbetslivet 
är viktigt



Lars Haikola
Universitetskansler

– Bildning är det du behöver för att ge ett sam-
manhang åt dina arbetsuppgifter – bildning ger dig 
perspektiv på hela världen. Och det är nödvändigt 
för att arbetsuppgifterna ska ges kloka lösningar. 

Talar vi för lite om bildning 
i högre utbildning idag?
– Ja, det gör vi nog. Just nu fokuseras den rena 
yrkesutbildningen i debatten – och det är viktigt. 
Men högre utbildning har också målet att bilda 
människor för livet, inte bara för arbetslivet. 

Vilken roll tror du bildningsbegreppet 
kommer att spela i framtiden?
– Bildning, utbildning och yrkes-
utbildning är högskolans upp-
gifter. De ges olika beto-
ningar i olika perioder, men 
bildning kommer alltid att 
finnas med i högskolans 
uppdrag.

”Bildning 
ger dig 

perspektiv  
på hela  
världen”

Hur definierar dubildning?

Bristen på undervisningstid och kvalitet riskerar att leda till att studenter inte 
fullföljer sin utbildning eller så prioriteras extraarbete framför studier.



Studenterna ska utveckla sin förmåga att söka, 
inhämta, värdera, kritiskt granska och analysera  
information. De vetenskapliga teorierna och 
metoderna  är centrala för att utveckla ett 
analytiskt  och reflek terande förhållningssätt. 

Studenterna ska tränas i att göra etiska över-
väganden och utveckla sina kunskaper genom till 
exempel diskussioner, grupparbeten och presenta-
tionsmoment. Studenterna ska under studietiden 
utveckla en förmåga att analysera samhället, följa 
kunskaps utvecklingen inom sitt studieområde 
samt analysera sin egen situation för att kunna 
sätta sin kunskap  i ett sammanhang.

Genom metodik och ett kritiskt förhållnings-
sätt ska studenterna självständigt kunna identifiera 
nya problem och på egen hand hitta lösningar. Då 
kan studenterna också identifiera sina behov av 
ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens. 
Utbildningen blir på så sätt användbar under hela 
livet. Utbildningen stärks av att den innehåller 
tvärvetenskapliga teorier och metoder.

Bristen på undervisningstid och kvalitet riskerar att leda till att studenter inte 
fullföljer sin utbildning eller så prioriteras extraarbete framför studier.

Den lärarledda tiden måste öka inom det 
samhälls vetenskapliga området. Antalet under-
visningstimmar ska inte understiga tio per vecka. 
Därutöver måste lärarna ges tidsmässigt utrymme 
till kontinuerlig individuell kontakt  med studen-
terna. Heltidsstudier ska kräva studier på 40 
timmar  per vecka. Juseks studerande medlemmar 
har i snitt bara åtta timmars undervisning i 
veckan. Tiden för inläsning och reflektion utgör 
en viktig grund i högre utbildning, men det är 
orimligt att 80 procent av studier utgörs av själv-
studier. Bristen  på undervisningstid och kvalitet 
riskerar att leda till att studenter inte fullföljer sin 
utbildning  eller så prioriteras extraarbete framför 
studier.

3 Bildning

4 Lärarledd tid



– Utbildning som leder till en akademisk examen 
ska baseras på vetenskap och beprövad erfaren-
het. Det tolkas dock olika inom olika discipliner 
och av olika lärare. En vanlig tolkning är att under-
visande lärare också ska vara aktiva forskare. En 
annan tolkning är att aktiva forskare kommer in 
och berättar om sin forskning. 

– Detta synsätt har utmanats av den nya 
examens ordningen och kriterier för att mäta 
kvalitet  i utbildning i relation till förväntade 
lärande mål. Forskningsanknytning innebär snarare 
att studenterna tränas i ett kritiskt tänkande, 
förmåga att formulera frågor, söka information, 
kommunicera sina resultat såväl inom disciplinens 
traditioner som till personer utanför denna.

Varför är forskningsknytning viktigt?
– För att upprätthålla legitimiteten och tilltron till 
vetenskap och vetenskapliga aktiviteter i förhål-
lande till andra aktiviteter i samhället.

Hur kan forskningsanknytningen 
bli bättre?
– Varje utbildning och ämne, liksom varje lärosäte, 
bör föra en kontinuerlig dialog kring vad ”forsk-
ningsanknytning” betyder för såväl studenter, för 
undervisande och forskande lärare och för det 
omgivande samhället. Detta blir särskilt viktigt när 
allt flera utbildningar ges som sammanhållna pro-
gram med studenternas anställningsbarhet i fokus. 
De traditionella akademiska traditionerna, sättet 
att skriva, publicera och presentera utmanas, men 
frågan är hur de nya formerna ska utvecklas utan 
att akademins legitimitet urholkas.
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Elinor Edvardsson Stiwne
Docent i pedagogik

”Utbildning 

som leder till 

en akademisk 

examen ska baseras 

på vetenskap och 

beprövad 

erfarenhet”

Vad innebär 
forsknings anknytning 

i utbildningen?



Juseks fem prioriterade områden ska ses som en del i en större diskussion om kvalitet  
i högre utbildning. 



5 Utbildningens vetenskapliga  
anknytning

Den vetenskapliga anknytningen i den akade-
miska utbildningen ska vara ständigt närvarande. 
Genom att koppla utbildningen till vedertagen eller 
på gående forskning utvecklas ny kunskap och nya 
idéer. Det är ett fundament för att studenterna 
ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 

Själva kärnan i den akademiska utbildningen är 
en fungerande samverkan mellan utbildning och 
forskning. Det ska forskas i det som det under-
visas i, och tvärtom. Studenterna ska föra med 
sig de senaste vetenskapliga rönen inom studie-
området ut i arbetslivet. Universitetslärarna bör 
ha forskning i tjänsten och/eller relevant yrkes-
erfarenhet utanför högskolan.

Lärarna ska ha förmågan att förmedla sin 
kunskap  till studenterna. Högskolepedagogisk 
meritering måste värderas högre än vad som 
är fallet idag. All undervisande personal bör ha 
genomgått någon form av högskolepedagogisk 
utbildning för att kvaliteten på undervisningen och 
förmågan att förmedla forskningsresultat i under-
visning ska vara så god som möjligt.

Kurslitteraturen är en viktig komponent i den 
vetenskapliga anknytningen, och den måste upp-
dateras kontinuerligt.

Kärnan 
i akademisk 

utbildning är 

fungerande sam-

verkan mellan 

utbildning och 

forskning



Ewa Axelsson
Ordförande Kristianstad studentkår

Varför är lärarledd tid viktigt?
– Högskolestudier innebär att man måste ta ett 
stort eget ansvar och att en stor del är själv studier. 
Men studenterna måste få med sig redskap till 
självstudierna. Kontakten med lärarna, de personer 
som har kontakt med forsknings miljöer, bedriver 
forskning och kan koppla denna till undervisningen, 
är en central del i högre utbildning.

– Högskolan Kristianstad har en garanti för att 
studenterna ska få nio timmars lärarledd tid. Detta 
finansieras genom en lokal resurs omfördelning vid 
lärosätet och detta ger en minsta garanti även för 
ämnen som klassificeras med en låg prislapp.

Vilken anser du är den viktigaste 
kvalitetsbristen inom högre utbildning?
Det måste finnas ett reellt och systematiserat 
studen tinflytande på alla nivåer. Det gör det inte 
idag, vilket är ett stort kvalitetsproblem. Att 
studen ters åsikter även syns i detaljerade 
frågor, i allt från utvecklingsarbete på 
programnivå till hur examina tioner 
på bästa sätt kopplas till förväntande 
lärandemål i kursplanefrågor. Vem är 
specialist  på sin egen utbildning om 
inte studenterna själva?

”Vem 
är specialist  
på sin egen utbildning om inte studenterna 
själva?”
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Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm. 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö. 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg.

Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se 

Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhälls-
vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och 
villkor. Med cirka 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. 
Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.


