
 

1 

2022-09-28 

Dnr P2-6/2223 

Till: Universitetskanslersämbetet 

Juridiska avdelningen 

 

Enkätsvar: 

Enkät med anledning av regeringsuppdrag att 

genomföra en översyn av förordningen 

(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 

universitet och högskolor 
 

 

Universitetskanslersämbetets reg.nr 32-00278-22. 

 

 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på UKÄ:s enkät 

med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om 

redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 

 

SFS föreslår ett tillägg om redovisning av uppskattad lärarledd tid under 3 kap. 3 §. Vi föreslår 

att den placeras efter nuvarande punkt c) kurstakt, kurstid och distributionsform, vilket 

innebär att efterföljande punkter behöver korrigeras, och att det formuleras enligt följande (se 

understruket):  

8. för varje kurs:  

[...] 

      d) antal timmar lärarledd tid per vecka, 

[...] 

Det är viktigt att den lärarledda tiden mäts då den kan ses som en form av mått på 

utbildningskvalitet. Svenska studenter har bland den lägsta lärarledd undervisningstiden i 

Europa, enligt undersökningar av Eurostudent. Antalet utbildningstimmar varierar även 
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mellan utbildningsområden. Lärarledd tid är dessutom relevant som mått att kunna följa över 

tid, bland annat eftersom det tydligt hänger ihop med resurser och pris- och löneomräkningen. 

Den ändring som SFS föreslår ovan skulle göra att lärarledd tid kan följas upp på ett konkret 

sätt. Det sker i nuläget ingen löpande rapportering av den lärarledda tiden, vilket gör att det 

är svårt att se om några förändringar sker. Sådana uppgifter skulle därför vara värdefulla. Det 

gör även att en utomstående part inte behöva begära in och gå igenom scheman från olika 

lärosäten, såsom UKÄ har gjort i en tidigare rapport. Det är även mer lämpligt att lärosätena 

själva redovisar detta, då det är de som avgör den lärarledda tiden.  

 

SFS föreslår ett tillägg om redovisning av doktorandernas högskolepedagogiska utbildning 

under 3 kap. 7 §. Vi föreslår att det formuleras enligt följande (se understruket):  

[...] 

4. terminsvis registrering och aktivitet, samt avklarade högskolepoäng i högskolepedagogik på 

forskarnivå,  

[...] 

För att uppnå en hög utbildningskvalitet behöver alla som undervisar inom högre utbildning ha 

genomgått en högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet samt löpande genomgå relevant 

fortbildning. Det är därför viktigt att forskarstuderande genomgår kurser i högskolepedagogisk 

utbildning under forskarutbildningen, så att de som blivande akademiska lärare har en 

grundläggande pedagogisk kompetens. Detta är relevant att följa upp, varför vi föreslår tillägget 

ovan.  

 

En del av UKÄ:s regeringsuppdrag är även att utreda om organisationer, företag eller andra 

privata aktörer, exempelvis studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i 

antagnings- och studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat 

sätt. Idag är det endast den registrerade själv som får ha direktåtkomst till personuppgifter i 

antagningsregistret, och den registrerades identitet ska kontrolleras genom en säker metod för 

identifiering. SFS är positiva till en bättre och säker struktur för hyresvärdar att göra 

studiekontroller, där hyresvärden kontrollerar att hyresgästen tagit ett visst antal poäng 

föregående termin. Detta för att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäderna, 

och inte olovligt kvarboende. Däremot så får en eventuell förordningsändring inte medföra att 

vilka företag eller organisationer som helst ska kunna begära utdrag – implikationerna av det 

skulle vara svåröverskådliga och kan med stor sannolikhet öppna för integritetskränkande 

användning, exempelvis om det användes av rekryteringsbolag eller kreditupplysningsföretag. 

Det innebär en stor förändring att ge organisationer, företag eller andra privata aktörer en 

sådan direktåtkomst. Därför är det viktigt att en eventuell förordningsändring enbart öppnar 

för åtkomst utifrån på förhand specificerade syften, såsom för kontroll av studieaktivitet för 

uthyrare av studentbostäder. 
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Linn Svärd 

Ordförande 

linn.svard@sfs.se 

070-545 70 45 

Jacob Färnert 

Vice ordförande 

jacob.farnert@sfs.se  

070-545 75 57  

 

Mathilda Fredriksson 

Politisk sekreterare 

mathilda.fredriksson@sfs.se 

076-544 01 02 
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