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Styrelsens motionssvar om en förbättrad studiemiljö
Styrelsen vill först och främst tacka motionären för motionen!
Det första yrkandet handlar om att styrelsen kort på stämman redovisar status vad gäller
tillsättandet av studerandeskyddsombud.
Precis som framgår av styrelsens motionssvar till aprilstämman 2021 är frågan komplex.
Kortfattat finns det i dagsläget ett studerandeskyddsombud som är valt för intendenturområdet
Gamla torget (som alltså är det campusområde där undervisning bedrivs för studenter vid
Juridiska fakulteten) vars position roterar mellan kårerna vilket inte är optimalt. Det hindrar i sig
inte att JF tillsätter ett eget studerandeskyddsombud. I verksamhetsplanen för 2021 framgår sedan
april att en uppdragsbeskrivning för studerandeskyddsombud ska tas fram och efter att det tagits
fram ska ett studerandeskyddsombud tillsättas. Denne skulle enligt 6 kap. 17 § andra stycket AML
bl.a. få möjlighet till den utbildning som behövs för uppdraget, och få möjlighet att vidta vissa
rättsliga åtgärder. Det är något som inte har skett och den korta anledningen till det är att det
uppstått en del funderingar kring detta som inte har kunnat lösas under en termin. En stor fråga
som uppkommit är om vi ska tillsätta ett studerandeskyddsombud utöver de ämbeten som finns i
föreningen eller om det ska infogas inom ramen för ett befintligt ämbete såsom ordförande eller
ordförande för studieutskottet. Detta för att studerandeskyddsombudet ska få den självklara och
effektiva rollen i fakultetens arbetsmiljöarbete som måste vara ambitionen.
I 6 kap. 17 § fjärde stycket AML framgår bland annat att de som genomgår eftergymnasial
utbildning företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Det sker i dagsläget av det
studerandeskyddsombud som är valt för intendenturområdet. Detta utesluter dock inte att även
ordförande för Juridiska föreningen i sin roll som studiebevakare företräder studenterna i
arbetsmiljöarbetet vid fakulteten, vetenskapsområdet, intendenturen samt centralt,vilket är fallet
idag). Ordförande sitter idag bland annat som ledamot i intendenturstyrelsen samt representerar
studenterna vid Juridiska fakulteten i fakultetens arbetsmiljökommitté. Även ordförande för
studieutskottet sitter idag i många av dessa organ. Avsikten är att en heltidsarvoderad
styrelseledamot ska ta över ordförande för studieutskottets positioner från och med HT22. Vidare
bedriver kårerna vid Uppsala universitet ett gemensamt centralt arbete kring en förbättrad
arbetsmiljö (en av fokusfrågorna för verksamhetsåret 21/22).
Sammantaget innebär detta att de representanter som idag leder JF:s studiebevakning har stora
möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön för studenterna vid Juridiska fakulteten. Det
innebär också att de är väl insatta i arbetet. Att tillsätta ett studerandeskyddsombud som inte
infogas i ett redan befintligt ämbete ser vi skulle försvåra påverkansarbetet samt göra det mindre
effektivt. Eftersom Juridiska föreningens ordförande i dagsläget redan finns representerad i alla
organ som ett studerandeskyddsombud skulle ha möjlighet till bedömer vi att det vore bättre att
låta en heltidsarvoderad befattningshavare inneha rollen som studerandeskyddsombud.
Som sagt är frågan dock dessvärre ännu helt utredd och styrelsen föreslår därför följande punkt i
verksamhetsplanen för 2022: Förutsättningarna för att tillsätta ett studerandeskyddsombud ska
utredas under vårterminen 2022. Juridiska föreningens verksamhetsmål ska i så hög utsträckning
som möjligt gå att följa upp, och ska vara ambitiösa men uppnåeliga. Det nya målet i
verksamhetsplanen är i hösta grad uppnåeligt och skapar förutsättningar för en mer ingående
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utredning, som kan läggas till grund för ett mer välmotiverat beslut att faktiskt tillsätta ett
studerandeskyddsombud.
Det andra yrkandet handlar om att styrelsen på stämman redovisar hur de säkerställer att
relevanta delar inom föreningen har den utbildning och kunskap som krävs för att förvalta de
åtaganden som framgår av AML. I verksamhetsplanen 2021 framgår att behovet av en särskild
arbetsmiljöutbildning för lämpliga befattningshavare i Juridiska föreningen ska ses över. För att
säkerställa att dessa har den utbildning och kunskap som krävs har vi omformulerat det målet i
verksamhetsplanen 2022 till att dels en fallutbildning och dels en arbetsmiljöutbildning ska
genomföras för terminsskyddsombuden och relevanta styrelseposter. Detta för att tydliggöra att
vi aktivt ska arbeta för att uppnå detta. Dels är planen att dessa personer ska genomgå universitets
arbetsmiljöutbildning, dels ska det hållas en extern arbetsmiljöutbildning/workshop eller dylikt
för dessa. Dessutom ska den interna utbildningen för skyddsombud ska fortsatt hållas. Vi ämnar
även att fortsatt arbeta för att bättre kommunicera ut terminsskyddsombudens samt
studiebevakarens funktion genom de kanaler vi har möjlighet till (inlägg om detta har ex.
publicerats under höstterminen). Kontaktuppgifterna till terminsskyddsombuden och
studiebevakaren finns även tillgängliga på varje termins kurssida på Studium.
Det tredje yrkandet handlar om att styrelsen på stämman ska redovisa vad den studieförbättrande
verksamheten fokuserat och fokuserar på samt hur verksamhetsplanens mål bättre ska realiseras.
Inledningsvis tolkar styrelsen frågan om hur verksamhetsplanens mål bättre ska realiseras
avseende den studieförbättrande verksamheten (men svaret gäller även i stort) samt vad som
fokuserats på angående det studieförbättrande under höstterminen 2021. Den studieförbättrande
verksamheten har under höstterminen fokuserat på att genomföra en rad evenemang som helt
enkelt är studieförbättrande i form av studieteknik, skrivtips och metod, främst för termin 1 på
respektive program då det tyvärr inte varit möjligt att anordna de events för T3 och T5 som vi
gjorde under vårterminen. Följande studieförbättrande verksamhet har sammanfattningsvis ägt
rum under 2021:
•
•
•
•

•

•

PM-stuga (30 november) för de nya studenterna vid Juridiska fakulteten som lockade ca
120 personer.
Tentastuga (ska genomföras i december) för de nya studenterna vid Juridiska fakulteten.
Lantmätarstuga för de nya studenterna på Lantmäteriprogrammet med fokus på deras
första tentamen. Det var god uppslutning och ett uppskattat inslag!
Basgruppsmentorer på T1. Ett projekt som startade i gång på vårterminen 2021 som vi
fortsatt med. Kortfattat innebär det att studenter från högre terminer är mentor för en
seminariegrupps basgrupper och handleder kring hur man exempelvis kan lägga upp
studierna och hur man hanterar basgruppsarbete etcetera Det sker under tre tillfällen under
terminen och är ett samarbete mellan JF och kursföreståndarna på T1.
Uppstartsprogrammet som är ett mentorskapsprojekt för att ge recentiorerna en bra ingång
till hur det är att studera i Uppsala och hur man på bästa sätt tar sig an studierna. Detta har
visat sig vara väldigt bra för att skapa en bra start på studietiden och vår upplevelse är att
det minimerar stressen hos de nya studenterna. Det är ett program som har varit otroligt
uppskattat med ca. 170 adepter och 132 mentorer totalt.
Utse årets lärare! I skrivande stund har vi inte gått ut med detta men själva proceduren är
klar.
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Målen för den studieförbättrande verksamheten i verksamhetsplanen för 2021 såg ut enligt
följande:
PM-stuga, tentastuga och pluggstuga ska genomföras och locka minst 100 deltagare vardera.
Årets lärare ska marknadsföras i sådan grad att minst 100 nomineringar inkommer.
Ett nytt evenemang som är riktade till studenter på övre terminer ska planeras och genomföras.
Uppstartsprogrammet ska ha minst 150 sökande adepter respektive mentorer.
Studieförbättrande verksamhet riktad mot lantmätarstudenter ska utvecklas.
Den studieförbättrande verksamhet som riktar sig till studenter på andra terminer än T1 ska
utökas.
Alla dessa mål för den studieförbättrande verksamheten har enligt styrelsen helt eller delvis
uppnåtts under 2021, även om det inte skett både på höst- och vårterminen. Avseende antalet
sökande mentorer för Uppstartsprogrammet har vi inte nått upp till 150 sökande under
höstterminen, men 130 mentorer ser vi som ett bra resultat eftersom alla adepter har kunnat få en
mentor och det inte är särskilt många av mentorerna som har behövt ha två adepter. Till 2022 vill
vi se fler studieförbättrande evenemang och målet är evenemang för alla grundterminer på
Juristprogrammet samt på Lantmäteriprogrammet. Detta är genomförbart med god
framförhållning och planering. Vi vill även att Uppstartsprogrammet ska framstå som ännu mer
attraktivt för såväl adepter som mentorer och i det ligger att utreda rutinerna för exempelvis intyg
för mentorerna samt bättre kommunicera ut fördelarna med att delta som mentor.
I detta fall har målen i verksamhetsplanen realiserats, men hur vi bättre ska realisera
verksamhetsplanens mål är en viktig fråga! Vad det handlar om är framför allt god planering och
att styrelsen aktivt arbetar utifrån verksamhetsplanen samt med god kontinuitet följer upp
verksamhetsmålen. Under 2021 har verksamhetsplanen följts upp 4 gånger och styrelsen ämnar
att fortsatt arbeta med verksamhetsplanen som ett levande dokument som alltid ligger till grund
för genomförande och planering av verksamheten även under 2022. Det ska dock understrykas att
verksamhetsplanens mål ska vara ambitiösa men uppnåeliga och med det kommer att vissa mål
behövs arbetas med över en längre tidsperiod än enbart ett år. För vissa mål passar inte ens termen
”realiseras” eftersom exempelvis goda relationer skapas över tid. Vidare kan det uppstå hinder
som JF inte kan påverka, såsom ett förändrat pandemiläge eller fakultetens arbete. Men, med det
sagt så kommer styrelsen inför kommande termin att genomföra en workshop, på initiativ från
ordförande, utifrån den nya verksamhetsplanen för att skapa medvetenhet och inspiration!
Avseende att motionären inte under höstterminen 2021 har sett någon kommunikation om vad
som hanteras inom JF:s studieförbättrande verksamhet kan det bero på att vi delvis riktar
kommunikationen till de specifika terminerna. Dels genom terminsgrupperna på Facebook, dels
t.ex. genom reccekommitténs Instagram samt genom kursföreståndare på Studium. Men, JF:s
ordinära kanaler har också kommunicerat ut detta, och styrelsen kan därför bara beklaga att
motionären inte sett det som har kommunicerats ut om vad som skett inom JF:s studieförbättrande
verksamhet. När det har varit påkallat har vi också informerat om det studiebevakande arbetet,
t.ex. vad gällereffekterna av pandemin och vår enkät om ”En förändrad syn på utbildningen”.
JF:s påverkansarbete och studiebevakning ska enligt verksamhetsplanens avsnitt 4.2 och 4.3
”synliggöras” för medlemmarna regelbundet – det är alltid något vi måste jobba vidare med och
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utveckla. Kommunikationen angående studiebevakningen är en samverkan mellan studieutskottet
och kommunikationsutskottet. Vad gäller det senare utskottets arbete har utskottet som under
höstterminen tagit nya tag vad gäller att följa kommunikationsplanen sett över dess
sammansättning. Under våren 2022 är målet att skapa ett ännu bättre grepp om vår
kommunikation samt på ett tydligt sätt kunna kommunicera ut alla utskottens verksamheter mer
regelbundet och systematiskt.
Vi är givetvis väl medvetna om att JF:s huvudsakliga syfte, enligt lag och våra stadgar, är att
bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid
högskolan till skillnad mot en nation vars huvudsyfte är att bedriva studiesocial verksamhet. Detta
har dock inget med den egentliga kommunikationen på våra sociala medier om hela vår
verksamhet. Den studiebevakande verksamheten sker dagligen och är inte lika lätt att synliggöra
som t.ex. den studiesociala eftersom det dels handlar om projekt som tar tid men också eftersom
det är ständigt pågående i form av olika mötesforum lokalt såväl som centralt och kårerna emellan.
För den som är intresserad av att följa det dagliga pågående studiebevakande verksamheten finns
protokoll från styrelsens och studierådets verksamhet att läsa på jf-uppsala.se, UUFS protokoll
och remissvar finns att läsa på uufs.se, och fakultetens och universitetets protokoll finns att läsa
på uu.se.
Det fjärde yrkandet handlar om att redogöra för hur arbetet (avseende den översyn av kursråd
samt dess former) fortlöpt sedan stämmobeslutet i april 2021. Under höstterminen har ordförande
haft en del möten tillsammans med fakultetens studierektor samt prodekan avseende frågan om
kursråd. I skrivande stund är Studierådet på gång med att revidera riktlinjerna som funnits för
kursråden samt utvärdera hur vi på ett bättre sätt kan hålla i förmöten för att maximera nyttan av
kursråden. Det kommer även att tas upp som en punkt på utbildningsutskottets nästa sammanträde.
Förändringar tar tid när det kräver ett samspel med fakulteten, men det blir också bra! Inför
vårterminen 2022 ämnar vi färdigställa arbetet med nya riktlinjer samt ett mer välfungerande
upplägg med förmöten inför kursråden. En kul nyhet är att kursföreståndarna har varit bra på att
publicera protokollen som förs under kursråden på Studium denna termin så att alla studenter på
berörd termin kan ta del av dessa. Detta är något som JF fortsatt kommer att verka för.
Motionären vill även att styrelsen alternativt Studierådet åläggs ansvara för insamling av
kursrådsprotokoll åtminstone från VT18 och framåt. Att verka för att institutionen dessutom
fullföljer sitt publiceringsansvar är ett tillägg.
Motionären vill vidare att styrelsen alternativt Studierådet åläggs summera ovan nämnda
kursrådsprotokoll, presentera och överlämna denna summering till kursrådsrepresentanter
terminen VT22 för ett mer åtgärdsorienterat samt uppföljande kursråd från VT22 och framåt.
Studierådet som ansvarar för denna verksamhet tar med sig dessa reflektioner, som också redan
har diskuterats. Styrelsen anser att det ovanstående åliggande ligger inom ramen för
målsättningen, som återfinns i förslaget till verksamhetsplan för 2022, att JF ska verka för en
fakultetscentral översyn av kursråden och utreda former för att underlätta för
kursrådsrepresentanternas arbete. Detta är ett pågående arbete som kommer att fortsätta med hög
prioritet inför och under vårterminen.
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Motionären vill även att styrelsen under lämplig rubrik lägger till följande ändamål i
verksamhetsplanen: ”JF ska ta del av och analysera utfallet av åtminstone terminskursernas
kursvärderingar. Den vägledning, som kursvärderingarna är ett uttryck för, ska summeras i en
handlingsplan och ligga till grund för JF:s påverkansarbete. Transparens och kommunikation av
denna handlingsplan ska genomsyra föreningen i syfte att stärka juriststudenternas tilltro att deras
åsikter och erfarenheter är av betydelse”.
JF tar redan del av terminkursvärderingar eftersom ordförande tillsammans med ordförande för
Studieutskottet sitter med i fakultetens kursrapportsgrupp. Utifrån dessa möten tar vi med oss
förbättringsförslag som ligger till grund för vårt påverkansarbete, men det finns naturligtvis en
god tanke med att även skapa en handlingsplan. Att skapa formella handlingsplaner utifrån
kursvärderingarna på specifika terminer tror vi dock inte är ett effektivt verktyg. Eftersom många
problem ofta är återkommande såsom feedback på inlämningar eller hög arbetsbelastning ser vi
att det är bättre att jobba utifrån ett bredare perspektiv, mot fakulteten som helhet, för att kunna
påverka utbildningen i stort då vi anser att det gynnar fler studenter. Självfallet är det fortfarande
så att vi kan rikta vårt arbete specifikt mot en termin om vi uppmärksammar ett särskilt problem
på en viss terminskurs.
Avseende UKÄ:s granskning kring bristande återkoppling kring kursvärderingar samt att
resultaten inte alltid är lättåtkomliga på webben försöker vi arbeta för att fakulteten ska publicera
kursvärderingarna så att de finns tillgängliga, vilket exempelvis skett i Lund. Universitet ska även
anta nya riktlinjer för kursvärderingar och vi hoppas att detta ska stärka oss i det arbetet. Tills
dessa kan genomföras försöker vi hitta en lösning med fakulteten där kursföreståndarna i skrift
ska publicera hur de arbetar med vad som framkommit från kursvärderingarna för att skapa bättre
återkoppling och tillgängliggörande av resultat och beslut om åtgärder.
Styrelsen föreslår därför stämman:

att

anse motionen besvarad avseende dess första yrkande, samt

att

avslå motionens andra, tredje och fjärde yrkanden.
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