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Utbildningsutvärderingens områden och aspekter  
Självvärderingen ska täcka in de 5 områdena med de 11 aspekterna som baseras på Reviderade 
riktlinjer för modell för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet UFV 2021/2434.  
 
Vid självvärdering kan olika stor vikt läggas vid de 5 områdena och de 11 aspekterna beroende på 
relevans och utvecklingsbehov för utbildningen. Under varje aspekt finns exempel på frågor som 
kan ses som vägledning vid behov.   
 
Område 1 - Måluppfyllelse, undervisning och examination  
Aspekt 1 - Att utbildningarna når målen i högskolelagen och högskoleförordningen 
(examensordningen) och utbildningsspecifika mål, dvs. de faktiska studieresultaten motsvarar de 
förväntade studieresultaten.  
o Vilken instans har en övergripande bild av utbildningens kurser och ser till att hänsyn tas till 

målen i högskolelagen och högskoleförordningen? 
 

På vilket sätt arbetar utbildningen med att: 
o respektive kursmål överensstämmer med de utbildningsspecifika målen? 
o utbildnings- och kursmålen är tydliga och informativa?   
o studenters godkända resultat motsvarar de förväntade utbildningsmålen (de specificerade 

målen i högskolelagen och högskoleförordningen)? 
o studenternas förutsättningar att utveckla ämnesdidaktiska-, generiska- och lärandekunskaper, 

kompetenser och färdigheter? 
o studenter med speciella behov möjlighet att uppnå kursmål och förväntade kunskaper, 

kompetenser och färdigheter? 
o verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar utbildningsmålen? 
o studenternas förutsättningar att uppnå yrkesmässiga kliniska kunskaper, kompetenser och 

färdigheter under VFU? 
o säkerställa kommunikation inom utbildningen likväl som mellan utbildning och 

klinik/praktik? 
 

Aspekt 2 - Att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund samt beprövad 
erfarenhet.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med: 
o att undervisningen, inklusive VFU, samt kursinhåll och kurslitteratur är baserad på evidens 

och beprövad erfarenhet? 
o studenternas förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt?  
o studenternas förutsättning att kunna värdera och applicera etiska aspekter och forskningsetik? 
 
Aspekt 3 - Att undervisningen sätter studenters lärande i centrum.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med: 
o moment som tydliggör studentens ansvar och befogenheter? 
o att använda olika studentaktiverande undervisningsformer för att stödja studenternas 

självstyrda och aktiva lärande? 
o studenternas förutsättningar att tydliggöra och kommunicera egen kunskapsutveckling och 

lärande? 
o studenternas förutsättningar att identifiera kunskapsnivå och kunskapsluckor för vidare 

lärande? 
o förbereda studenterna att bli framtida handledare? 
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Aspekt 4 - Att målen examineras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och progression 
säkerställs. 
På vilket sätta arbetar utbildningen med: 
o att examinationer sker ändamålsenligt och rättssäkert? 
o att stävja fusk? 
o att säkerställa och tydliggöra för lärare och studenter struktur och progression inom 

utbildningen och mellan utbildningsnivåer? 
o att tydliggöra för undervisande personal (inklusive VFU handledare) studenternas förväntade 

kunskaps- och färdighetsnivå? 
 

Område 2 - Lärarkompetens  
Aspekt 5 - Att verksamma i undervisning och handledning har adekvat ämnesmässig och 
högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk kompetens samt att lärarkapaciteten är tillräcklig.  
o Hur stor andel av lärarkollegiet har lärartjänst, har kombinationstjänst, är disputerade 

respektive doktorander.  

På vilket sätt arbetar utbildningen med att: 
o tillse att lärarkapaciteten är adekvat avseende både kvalitet och kvantitet? 
o säkerställa en långsiktig och kortsiktig (tex vid sjukdom) försörjning av lärare? 
o främja lärares karriärsutveckling inom professionsspecifik ämnesdidaktik och pedagogik? 
o lärare medverkar i utvecklings- och/eller forskningsprojekt både inom professionsspecifikt 

område och pedagogik? 
o lärare undervisar utifrån ett ämnes och pedagogiskt vetenskapligt förhållningssätt? 
o facilitera VFU-handledares kompetensutveckling? 

 
Område 3 - Studentmedverkan och studentperspektiv  
Aspekt 6 - Att studenter har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av 
utbildningen.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med att: 
o inkludera studenter i arbete inom olika organ, och kommittéer liksom vidareutveckling av 

utbildning etc. 
o inhämta studenternas förslag till utveckling av utbildningen, ex via formativa och summativa 

kursutvärderingar? 
o återrapportera förändringar gjorda utifrån studenternas återkoppling till studentgruppen och 

undervisande personal samt belysa värdet av dessa? 
 

Aspekt 7 - Att en för alla studenter tillgänglig och ändamålsenlig studiemiljö föreligger.  
o På vilket sätt arbetar utbildningen med att tillhandahålla en tillgänglig, trygg och 

ändamålsenlig fysisk och psykosocial studie- och lärmiljö? 
o Vilket stöd och information avseende studier och hälsa finns inom utbildningen? 
o Vilka rutiner finns för att upptäcka och åtgärda om studenter har problem med studierna? 
o På vilket sätt arbetar utbildningen med att stödja lärandemiljö under VFU? 
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Område 4 - Arbetsliv och samhällsrelevans  
Aspekt 8 - Att utbildningen svarar mot individers och samhällets behov av bildning och 
professionell kunskap och förbereder studenterna för ett framtida arbetsliv.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med: 
o att utbildningen är relevant för samhällets behov av professionell kunskap och förbereder 

studenterna för kommande arbetsliv? 
o breddad rekrytering och god genomströmning i syfte att möta framtida samhälleliga behov av 

yrkeskompetens?  
o att förbereda studenterna på att arbeta i samverkan med andra yrkesprofessioner, 

samhällsgrupper och organisationer i hälso- och sjukvård och övriga samhället? 
o att förbereda studenterna att kunna verka enligt de lagar som styr professionen? 
o att förbereda studenterna i ett professionellt jämlikt förhållningssätt gentemot 

kollegor/patienter.  
o att ny utveckling inom professionen gällande tekniker och arbetsmetodiker inkluderas i 

utbildningen? 
o att förbereda studenterna för ett kontinuerligt livslångt lärande efter examen? 
o att förbereda studenterna på att medverka till professionens synlighet och utveckling i 

samhället? 
 

Område 5 - Inkludering, omvärld och hållbarhet  
Aspekt 9 - Att lika villkor och jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningen.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med: 
o lika villkor- och jämställdhetsfrågor?  
o interkulturell kompetens och förståelse samt språkliga aspekter? 
o att diskriminering upptäcks, redovisas och åtgärdas? 
o att följa upp olika nyckeltal upp under utbildningen (t.ex. söktryck, genomströmning och 

avhopp likväl som genus, ålder, etnicitet, specifika behov) och hur utgör det underlag till 
fortsatt kvalité- och utvecklingsarbetet? 
 

Aspekt 10 - Att internationalisering och internationella perspektiv främjas. 
 På vilket sätt arbetar utbildningen med att  
o internationella och globala aspekter inkluderas i utbildningen (tex hur studenterna får 

förståelse för sin profession och dess förutsättningar i andra länder?) 
o ge förutsättningar för lärare och studenter att inhämta internationella erfarenheter? 
o inkludera lärare och studenters internationella erfarenheter som en del av undervisningen? 

 
Aspekt 11 - Att hållbarhetsperspektiv främjas.  
På vilket sätt arbetar utbildningen med: 
o kontinuerlig hållbarhetsutveckling i utbildning, forskning, samverkan och i övrig verksamhet 

(sociala-, ekonomiska- och miljöperspektiv)? 
o att personal och studenter utvecklar kompetens i hållbar utveckling? 
o att förbereda studenter att, inför sin framtida yrkesroll, reflektera över sociala, ekonomiska, 

politiska, miljömässiga och ekonomiska frågeställningar för att kunna bidra till en hållbar 
global samhällsutveckling? 

 


