Yttrande avseende internremiss för Mål och
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I det följande yttras ställningstaganden från Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren,
Gotlands studentkår Rindi, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Juridiska föreningen i Uppsala,
Föreningen Uppsalaekonomerna samt Farmacevtiska studentkåren avseende Mål och strategier –
remissversion 2019-06-28.

1 Generella synpunkter
Kårsamverkan välkomnar initiativet till att revidera universitetets mål- och strategidokument som
en central del i det fortsatta gemensamma strategiarbetet för att stärka universitetets ställning som
lärosäte i världen – både utifrån dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter.
Även om Kårsamverkan ställer sig bakom intentionen med ett mål- och strategidokument menar
vi att förslaget till titel är missvisande i förhållande till dokumentets innehåll. Kårernas åsikter
kring dokumentets utformning i denna del går emellertid isär.
Kårsamverkan, med undantag för Juridiska föreningen, anser att dokumentet mestadels består av
visioner, men är tunt på konkreta mål, och i stor utsträckning saknar strategier. I dagsläget är
målgruppen för dokumentet svår att tyda. Vissa av formuleringarna tyder på en ansats att
adressera även mottagare utanför universitetet, något som kårsamverkan inte anser är lämpligt
varken sett till dokumentets syfte eller dess nuvarande utformning och innehåll.
Juridiska föreningen anser inte att bristen på konkretion är problematisk, utan välkomnar att
betoningen ligger på visioner. Detta lämnar utrymme för att utforma konkreta mål och strategier
på verksamhetsnära nivå där kompetensen för målinriktat arbete är större. Juridiska föreningen
anser vidare, till skillnad från de andra kårerna, att utkastet bör kortas ner samt att förses med en
sammanfattning för att effektivisera funktionen som styrdokument.
I ett antal stycken nämns expandering och ett ökat antal studerande som mål för lärosätet. Där i
ligger inget inneboende fel, men där finns en utmaning som inte adresseras i remissförslaget:
utmaningen att med bibehållen kvalitet i utbildningen kunna expandera. Därtill omnämns inte
utmaningarna med lokalbrister på universitetet.

2 Saknade prioriteringar
Utöver specifika kommentarer på utkastet och dess formuleringar (se nedan) vill Kårsamverkan
särskilt lyfta fram de områden som av studenterna identifierats som viktiga att prioritera i
universitetets mål- och strategier.
2.1 Fler utvecklingsmål för utbildningen
Kårsamverkan efterlyser ett större fokus på kvaliteten i utbildningen under utkastets avsnitt om
utvecklingsmål för forskning och utbildning. I utkastet nämns ”skapa förutsättningar för
studenters lärande genom att aktivt verka för en god utbildningsmiljö som främjar och befäster
pedagogisk skicklighet” (s 9) som ett prioriterat mål. Kårsamverkan välkomnar formuleringen
men menar att målet kan konkretiseras och utvecklas.
De delar som Kårsamverkan menar saknas i utkastet är mål som tar sikte på kvaliteten i
utbildningen, framtids- och arbetsmarknadsorientering, studenternas mående och vikten av
breddad rekrytering. Därför föreslår vi att antalet mål för utbildningen utökas med följande:
● Verka för att möjliggöra fler lärarledda undervisningstimmar på de utbildningar där detta
framstår som motiverat.
● Skapa förutsättningar för en utbildning som främjar akademisk allmänbildning genom
satsningar på muntlig- och skriftlig färdighetsträning.
● Undervisningen vid Uppsala universitet ska utvecklas i kontakt- och samspel med den
senaste utvecklingen på arbetsmarknaden.
● Undervisningen vid Uppsala universitet ska bygga på hållbara och vetenskapligt
förankrade pedagogiska metoder som ligger i linje med den digitala utvecklingen och
främjar psykisk hälsa bland studenter.
● Verka för en breddad rekrytering till universitets samtliga utbildningar.
2.2 Studentinflytande
Utkastet innehåller ett antal formuleringar där studentinflytandet lyfts fram som viktigt för
utvecklingen av universitetet (se t.ex. s 12). Emellertid noterar Kårsamverkan avsaknaden av ett
enskilt avsnitt där studentinflytandet lyfts fram. Ett sådant avsnitt, innehållande en skrivelse om
hur universitetet ser på studentinflytandet och hur det ska främjas, skulle förtydliga vikten av
studentinflytandet på alla nivåer i universitetet.
2.3 Alumnverksamhet
Kårsamverkan noterar vidare att alumnverksamhet inte nämns i utkastet. Att utveckla
universitetets alumnverksamhet är ett universitetsövergripande mål som enligt Kårsamverkan bör
framgå av universitets mål och strategi-dokument.

3 Synpunkter utifrån rubriker
Rubrik

Synpunkter

Ett självständigt universitet Studentkårerna menar att en självskriven, men i texten ej
omnämnd, yttre faktor för lärosätets ställning är
studentinflytandet. Universitetet är beroende av studenter.
Hållbar utveckling
–samhällets viktigaste
utmaning

Under denna rubrik presenteras mycket viktiga och centrala
utmaningar och möjligheter. Därtill tydliggörs mål för hela
universtitetet framgent. Det som saknas, för att motivera titeln Mål
och strategier är en presentation av en för universitetet övergripande
strategi.

Samverkan i utbildning och Att ta en aktiv roll i det omgivande samhället är och kommer att
forskning
fortsätta vara viktigt. I och med att det under denna rubrik inte
bara betonas vikten av samverkan med samhället, utan också
presenteras de arenor som redan i dag används, menar
studentkårerna att det blir nödvändigt att också nämna det arbete
som i dag görs av studentorganisationerna för detta ändamål.
Därtill vill vi framhålla att universitetet inte saknar potential i att se
till att studenterna, oavsett utbildning, ges lika chanser till
samverkan och kontakt med samhället runt omkring.
Lika villkor och
jämställdhet – för
attraktiva, öppna, och
inkluderande studie- och
arbetsmiljöer

Idag ges inte alla studenter och doktorander lika möjligheter. När
det gäller representation finns i dag trösklar för internationella
studenter utan färdigheter i det svenska språket, som rimmar illa
med målet om att vara placerad i den internationellt sett högsta
ligan.

Övergripande mål:
Vi menar att meningen som inleds med “Av princip sätter vi inte
utbildning och forskning av upp rankingmål [...]” klarar sig bättre utan denna brasklapp.
högsta kvalitet och relevans
Om universitetet menar allvar med dessa mål behöver strategin
utvecklas i det här dokumentet.
Styrkor och utmaningar

Stycke ett: Att öka utbildningsvolymen är inte fel i sig som mål.
Men om inte lokalytorna, finansieringen och kvaliteten hänger
med vill studentkårerna avstyrka en sådan formulering.
Stycke två, mening två: Angående “Vid universitetet finns ett rikt
studentliv där kårer, studentnationer och föreningar bidrar till en

attraktiv bildning- och studiemiljö.” I och med att detta är ett måloch strategidokument vill vi mena att det skulle passa sig att också
betona vikten av att bevara och främja studentlivet.
Utvecklingsmål för
utbildning och forskning.

De sista två punkterna är motstridiga.

Internationalisering

Här menar vi att remissförslaget skulle kunna utvecklas i sin
tydlighet genom att inkludera de mål som redan i dag finns på
området internationalisering.

Universitetets
En hygienfaktor för universitetets status som arbetsgivare är just
kompetensförsörjning och möjligheterna för anställda till kompetensutveckling. Därför skulle
karriärsystem
dokumentet tjäna på att än mer betona betydelsen av
kompetensutveckling. Här ska inte beredas möjlighet – de
anställda ska ha möjligheter till kompetensutveckling
Stöd och miljö

I slutet av andra stycket beskrivs det som att traditioner och
historiska värden bidrar till öppenhet. Vi menar att det inte är fel
att betona att traditioner och historiska värden är viktiga – men att
påstå att dessa är en förutsättning eller skulle bidra till öppenhet är
osant.
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