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Pilotgranskning av kvalitetssäkringsarbetet vid
Högskolan Dalarna
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge kvalitetssäkringsarbetet vid
Högskolan Dalarna det samlade omdömet godkänt.
Lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete får det samlade omdömet godkänt uppfyller
samtliga aspektområden och perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa utgår ifrån
högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area (ESG), 20151./

Ärendets hantering
UKÄ har under 2016 och 2017 genomfört en pilotgranskning av kvalitetssäkringsarbetet
vid Högskolan Dalarna.
Granskningen utgår ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100) samt i ESG. Se Vägledning för granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella
systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring
av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
Pilotgranskningen har haft som syfte att pröva och utveckla UKÄ:s metod för granskning
av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De lärosäten som fått det samlade omdömet ej
godkänt kommer att granskas på nytt i den ordinarie granskningsomgången av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De lärosäten som fått det samlade omdömet godkänt
räknas däremot som färdiggranskade och kommer inte omfattas av den ordinarie
granskningsomgången av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. (För närmare information,
se Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, pilotstudie.)
För granskningen av Högskolan Dalarna har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av sakkunniga, en studentrepresentant och en
arbetslivsföreträdare.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bedömargruppens
yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med
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Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG), 2015.
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vidhängande motivering av nedanstående aspektområden och perspektiv (se
bedömargruppens yttrande).
Aspektområden:
- styrning och organisation
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Perspektiv:
- studenters och doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.
I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme.
UKÄ har innan det slutliga yttrandet formulerats skickat bedömargruppens preliminära
yttrande till lärosätet på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätet inkom med framgår av bilaga 3 i yttrandet.
Bedömargruppen har tagit del av lärosätets svar, och i de fall där bedömarna gjort
bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandet.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ lärosätets kvalitetssäkringsarbete
det samlade omdömet godkänt. UKÄ:s samlade omdöme redovisas i bilaga 1.
Beslut i detta ärende har tagits av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter
föredragning av utredaren Ulrika Thafvelin i närvaro av enhetschefen Viveka Persson,
avdelningschefen Karin Järplid Linde och strategi- och planeringsansvarige Per Westman
samt kommunikationschefen Agneta Rolfer.

Annika Pontén
Ulrika Thafvelin

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Högskolan Dalarna
Lärosäte

ID-nr

Högskolan Dalarna

Samlat
omdöme
Godkänt

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
”Sammantaget visar underlagen att Högskolan Dalarna har ett i huvudsak utvecklat
kvalitetssäkringsarbete utifrån en bedömning av samtliga aspektområden och perspektiv.
Aspektområdet styrning och organisation bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Ett gott exempel på hur lärosätet skapar en kvalitetsmedveten kultur är genom de återkommande
dialogerna på alla nivåer i verksamheten. Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet att
använda nätbaserade resurser för att skapa dialog och delaktighet bland alla medarbetare oavsett var
de befinner sig geografiskt. Bedömargruppen vill samtidigt lyfta följande utvecklingsbehov:


En översyn och renodling av var kvalitetsfrågor diskuteras kan vara lämplig att genomföra nu.
Bedömargruppen menar att flera grupperingar som hanterar snarlika och delvis överlappande
frågor kan försämra transparensen i kvalitetssäkringsarbetet.





Ett fortsatt arbete med att tydliggöra verksamhetscykelns syfte för samtliga medarbetare
behövs. I detta ligger även att arbeta vidare med gemensamma definitioner och renodling av
kvalitetsbegrepp.
Det är viktigt att finna en balans mellan många dialoger och tidseffektiv hantering av knappa
resurser. Det är även viktigt att säkra transparens mellan dialogerna och efterföljande
processer för medarbetare som inte själva deltar i dialogerna.



Kvalitetssäkringsarbetet kan förbättras ytterligare vad gäller effektivitet och proaktivitet, t.ex.
genom att lärosätet tar fram mätetal och effektivitetsmål.

Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta den inrättade pedagogiska karriärstegen som gör det
möjligt för lärare att ansöka om befordran till meriterad eller excellent lärare genom att visa sina
pedagogiska meriter. Bedömargrupper ser samtidigt följande utvecklingsbehov:


Utökad tid för kompetensutveckling inte minst vad gäller distansundervisning samt ett system
som uppmärksammar och indikerar om minimumkraven för kompetensutveckling inte



uppfylls.
Systematisk uppföljning för att säkerställa att kompetensutvecklingstid används



ändamålsenligt och effektivt.
Tydliggör riktlinjer för hur kopplingen mellan forskning och undervisning ska ske och vad det



innebär för det interna arbetet.
Högskolan Dalarna tillämpar en omfattande och framgångsrik dialogkultur. Det finns dock en
risk att de medarbetare som behöver involveras, inte nås av det som förhandlas i dialogerna
och att de inte är på plats när dialogerna förs. Detta är inte minst angeläget i ljuset av att
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lärosätet har två campus och omfattande distansundervisning med lärare på olika håll.
Bedömargruppen ser att det skulle vara en fördel om kopplingarna mellan olika dialoger och
processer och de resultat de generar tydliggjordes i verksamhetsplanerna eller den
övergripande verksamhetsplanen.
Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen särskilt peka på lärosätets goda rutiner för inrättande av
nya utbildningar och områdesnämndernas ämnesgranskningar och de åtgärder som här ingår för att
säkerställa det förväntade läranderesultatet för studenterna. Bedömargruppen ser vissa
utvecklingsmöjligheter beträffande lärosätets systematiska uppföljningar och ser ett behov av att
lärosätet arbetar vidare med att utforma ett systematiskt och dokumenterat bedömningsarbete utifrån
ett grundläggande, självgranskande kvalitetsarbete i program- och/eller ämnesmiljö. I detta arbete bör
det ingå systematiska analyser av nyckeltal och värderingar gjorda av både lärare och studenter.
Arbetslivets perspektiv bedöms vara tillfredsställande. Bedömargruppen ser ett behov av att tydliggöra
mål inom ramen för arbetslivets perspektiv samt kvalitetssäkringen av dessa.
Studenters och doktoranders perspektiv bedöms vara tillfredsställande.
Bedömargruppen ser ett behov av att säkerställa en väl fungerande infrastruktur och process kring
kursutvärderingar, som inkluderar alla studenter oavsett om de läser på campus eller distans.
Jämställdhetsperspektivet bedöms vara tillfredsställande.
Det framgår av underlagen att lärosätet bedriver ett aktivt arbete med att integrera ett
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i verksamheten. Bedömargruppen ser ett behov av att lärosätet
utvecklar ett strategiskt tänk kring hur jämställdhetsperspektivet skulle kunna bidra till kvalitetshöjning
av utbildning och forskning, t ex som specifik utgångspunkt för kritisk reflektion över kursinnehåll.
Aspektområde uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att det finns fungerande rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling inom
lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Bedömargruppen ser ett behov av att utveckla systematiken
avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling när det gäller arbetslivsperspektivet. När det gäller
kursvärderingar ser bedömargruppen behov av utveckling vad gäller genomförande och återkoppling
av resultat och åtgärder.”
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Bedömargruppens yttrande över kvalitetssäkringsarbetet
vid Högskolan Dalarna
Bedömargruppens uppdrag
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska
kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan Dalarna. I detta yttrande framgår våra
bedömningar med vidhängande motiveringar och ett förslag till samlat omdöme.
Härmed överlämnar vi vårt yttrande till UKÄ.

Bedömargruppens sammansättning
I bedömargruppen har följande ledamöter ingått:
 Prof. Karin Axelsson, Linköpings universitet (ordförande)
 Prof. Martin Hellström, Högskolan Väst (sakkunnig)
 Jon Haakstad, senior rådgivare, NOKUT (sakkunnig)
 Maria Karlsson, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet (studentrepresentant)
 Bengt Norström, verkställande direktör, Norström Quality AB
(arbetslivsföreträdare)
Bedömargruppens arbete
Granskningen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100) samt i Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area (ESG 2015)1. Se vidare Vägledning för
granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (UKÄ 2016). Underlag för
bedömningen har utgjorts av lärosätets självvärdering, studentinlaga samt underlag som
UKÄ tagit fram. Intervjuer har genomförts, via webb och i samband med platsbesök, med
representanter för lärosätet och för studenter samt med arbetslivsföreträdare som lärosätet
samarbetar med. I bedömningsunderlaget har det även ingått dokumentation om de
fördjupningsområden som bedömargruppen har granskat vid platsbesöket. Scheman för
webbintervju och platsbesök återfinns i bilaga 1 och 2.
Bedömningsprocessen
På grundval av underlagen har vi granskat lärosätets kvalitetssäkringsarbete och gjort en
bedömning utifrån nedanstående aspektområden och perspektiv.
Aspektområden:
- styrning och organisation
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling
Perspektiv:
1

Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG), 2015.
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studenters och doktoranders perspektiv
arbetslivets perspektiv
jämställdhetsperspektiv

Aspektområdena och perspektiven är desamma för samtliga komponenter som ingår i
UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem. Område granskas dock inte inom
granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
UKÄ har delgivit lärosätet vårt preliminära yttrande för att ge möjlighet att korrigera
eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. Vi har tagit del av lärosätets svar (se
bilaga 3), och i de fall där vi gjort bedömningen att det har varit befogat har yttrandet
korrigerats.
För bedömargruppen
Karin Axelsson
Ordförande
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Bedömargruppens bedömning
Högskolan Dalarna
Lärosäte

ID-nr

Högskolan Dalarna

A-2016-11-4133

Aspektområde: Styrning och organisation
Aspekt: Policy för kvalitetssäkring samt informationshantering
Bedömning med motivering: Lärosätets kvalitetssäkringsarbete är systematiskt och relaterar till
övergripande mål och strategier som lärosätet fastställt för sin verksamhet.
Högskolan Dalarna beskriver i självvärderingen att lärosätets systematiska kvalitetssäkringsarbete
ska baseras på tre delar; verksamhetscykeln, det operativa kvalitetsarbetet samt planerad
utvärdering. Verksamhetscykeln syftar till att säkerställa en cyklisk planering, styrning och uppföljning
av verksamhetens utveckling i relation till lärosätets vision och prioriterade inriktningar. Det operativa
kvalitetsarbetet sker genom löpande säkring och utveckling av kvalitet i utbildning, forskning och
samverkan samt lednings- och stödprocesser. Planerad utvärdering sker bland annat genom
återkommande utvärderingar av utbildningar, tematiska utvärderingar, externa granskningar samt
student- och alumnienkäter.
Vidare framgår det av självvärderingen att lärosätets övergripande mål och strategier kopplas till det
systematiska kvalitetssäkringsarbetet genom processer och rutiner som ingår i verksamhetscykeln.
Verksamhetscykeln består av verksamhetsplanering, styrning via verksamhetsuppdrag samt
uppföljning i form av verksamhetsberättelser. I verksamhetscykeln tas även hänsyn till resultat,
önskemål och behov som uppkommit i de två andra delarna av lärosätets systematiska
kvalitetssäkringsarbete; det vill säga det operativa kvalitetsarbetet samt den planerade utvärderingen
av utbildningar. Verksamhetscykeln bygger på planer och uppdrag och avslutas med uppföljning och
analys av uppdragen i verksamhetsberättelser. Analys och uppföljning understöds av nyckeltal och
kvalitetskriterier samt dialogbaserade avstämningar. Exempel på nyckeltal som används är andelen
lärare med högskolepedagogisk utbildning, andelen rekryterade och befordrade fördelat per kön samt
antalet anställda per kategori och kön.
Såväl webbintervjuer som platsbesök (och då särskilt fördjupningsområdet "En områdesnämnds
kvalitetssäkring av utbildningar under ett antal år") gav samma bild av hur kvalitetssäkringsarbetet
bedrivs. Bedömargruppen menar att lärosätets kvalitetsarbete är delvis systematiskt. Samtliga delar
och nivåer vid lärosätet genomlöper samma verksamhetscykel, vilket bedömargruppen menar skapar
en samstämmig modell för kvalitetssäkringsarbetet. I dokumentet "Att leva visionen" (beslutad 2015)
beskrivs lärosätets prioriterade inriktningar 2016-2019. Där framgår att verksamhetscykeln är
verktyget för att realisera dessa prioriterade inriktningar. Vid platsbesöket framkom att
verksamhetscykeln i några fall identifierat kvalitetsbrister som lett till att utbildningar ställts in; t.ex. ett
ekonomprogram samt det så kallade mediaklustret. Bedömargruppen anser därför att
verksamhetscykeln fungerar skarpt, på det sätt som skrivs fram i policydokumenten. Vid platsbesöket
visade intervjuer med olika medarbetare vid lärosätet att deras definitioner av kvalitetsbegreppet
varierade något, men policydokumenten var genomgående kända. Dalarna förefaller inte göra skillnad
på begreppen kvalitetssäkring och kvalitetsarbete, vilket skapar förvirring om vad man avser när man
talar om kvalitet. Bedömargruppen menar att beskrivningen av kvalitetssäkringsarbetet och dess
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relation till övergripande mål och strategier trots en viss variation av definitioner – och därmed en brist
på begreppslig stringens – är samstämmig inom lärosätet.
Lärosätet har en ändamålsenlig och tydligt definierad ansvarsfördelning för kvalitetssäkringsarbetet.
Såväl självvärderingen, policydokument, webbintervjuer som platsbesök visar att det finns en
ändamålsenlig och tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet vid lärosätet. Det övergripande
ansvaret för kvalitetssäkringsarbetet ligger på rektor samt ledningsrådet. Samtliga nivåer har
definierat ansvar för kvalitet, ut till enskilda lärares ansvar för operativ kvalitet i kurser och
utbildningsprogram. Bedömargruppen menar att ansvarsfördelningen därför kan anses vara
ändamålsenligt och definierad, men ser trots detta behov av fortsatt utveckling. Ett sådant
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierat är förekomsten av flera fora för
lärosätesövergripande kvalitetsfrågor; bland annat "Rektors kvalitetsråd" och "Rektors kvalitetsforum".
Vid platsbesöket framkom att dessa grupper uppkommit vid olika tidpunkter och varit motiverade av
händelser i tiden. En översyn och renodling av var kvalitetsfrågor diskuteras kan därför vara lämplig
att genomföra nu. Bedömargruppen menar att flera grupperingar som hanterar snarlika och delvis
överlappande frågor kan försämra transparensen i kvalitetssäkringsarbetet.
I självvärderingen lyfter lärosätet ett utvecklingsområde kring ansvarsfördelningen mellan linje- och
nämndorganisationer, där områdesnämnden ansvarar för utvärdering och identifiering av
utvecklingsområden medan linjen ansvarar för att hantera och åtgärda detta i sin utvecklingsplan.
Konflikter kring resursprioriteringar framhölls som ett potentiellt problem utifrån detta. Vid platsbesöket
verifierades detta, men vid flera intervjuer föreföll ändå resursprioriteringar kunna ske utan alltför stora
motsättningar. Bedömargruppen uppfattar därför att lärosätet hanterar detta utvecklingsområde på ett
lämpligt sätt.

Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bygger på systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet,
engagemang och ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter.
Självvärderingen visar att en viktig komponent i kvalitetssäkringsarbetet är återkommande
formaliserade dialoger. Dessa sker både inom ramen för verksamhetscykeln kring verksamhetsplan,
verksamhetsuppdrag och verksamhetsberättelse och vid områdesnämndernas
utbildningsutvärderingar. Vid webbintervjuerna och platsbesöket bekräftades att dialogerna ses som
en central del i kvalitetssäkringsarbetet, vilka ansågs skapa delaktighet och engagemang bland alla
inblandade. Samtidigt lyfter lärosätet i självvärderingen som ett utvecklingsområde att
medarbetarundersökningen identifierat en variation i hur delaktiga medarbetare känner sig i arbetet
med verksamhetscykeln. Lärosätet arbetar därför med att tydliggöra verksamhetscykelns syfte för
samtliga medarbetare, vilket bedömargruppen ser som relevant.
I lärosätets policy för systematiskt kvalitetsarbete framgår att man eftersträvar en kvalitetsmedveten
kultur, där ett tydligt ledarskap, öppenhet och transparens, beredskap till omprövning och vilja till
förbättringsarbete är avgörande inslag. Vid platsbesöket visade intervjuer med olika medarbetare vid
lärosätet på en kvalitetsmedvetenhet. Bedömargruppen menar att ett gott exempel på hur lärosätet
skapar en kvalitetsmedveten kultur är genom de återkommande dialogerna på alla nivåer i
verksamheten. Tack vare dessa berörs stora delar av medarbetarna av kvalitetsdiskussioner och man
undviker att detta enbart blir ett abstrakt och dokumentsstyrt arbete. Vid platsbesöket nämndes hur
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man genom digitala möten skapar närvaro även för de medarbetare som inte finns på plats på
lärosätet. Detta är något som bedömargruppen vill lyfta som ett gott exempel på att lärosätets
nätbaserade profil inte bara kommer studenter och kurser till godo, utan även utnyttjas i andra
sammanhang. Bedömargruppen ser samtidigt dialogerna som ett utvecklingsområde, då dessa är
mycket resurskrävande. Detta är ett problem som lärosätet även lyfter i sin självvärdering som ett
utvecklingsområde, men som bedömargruppen inte uppfattar att lärosätet hittills funnit en lösning på.
Bedömargruppen framhåller därför att det är viktigt att finna en balans mellan många dialoger och
tidseffektiv hantering av knappa resurser. Vidare menar bedömargruppen att dialogernas
formuleringar kring önskemål och utveckling kan hamna i konflikt med lärosätets möjligheter att
realisera dessa förslag. Detta är en risk som bekräftades vid platsbesöket och som bedömargruppen
menar kan ha en negativ effekt på medarbetares vilja till delaktighet och engagemang i
kvalitetssäkringsarbetet över tid. Bedömargruppen vill även lyfta utvecklingsbehovet att tydliggöra
transparenta samband mellan dialogerna och de olika efterföljande processerna. Här ser
bedömargruppen ett utvecklingsbehov att särskilt tydliggöra transparensen för medarbetare som inte
deltar i dialogerna personligen.
När det gäller lärosätets systematiska processer för att uppmuntra studenter till delaktighet och
engagemang så visade platsbesöket att lärosätets arbete med kursutvärderingar inte fungerar
optimalt. Detta diskuteras vidare under studerandeperspektivet nedan.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet.
Lärosätet säkerställer att den information som genereras kommuniceras systematiskt till relevanta
intressenter.
Verksamhetscykelns rutiner för att följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet är
beskrivna i självvärderingen och struktur och arbetssätt för detta klargjordes ytterligare vid
webbintervjun. Vid platsbesöket framkom att en årlig översyn av kvalitetssäkringsarbetet görs och att
rektors kvalitetsråd har övergripande ansvar för utvecklingsinsatser till följd av detta. Alla grupper som
bedömargruppen intervjuade gav mer eller mindre samma bild av hur det systematiska
kvalitetssäkringsarbetet fungerar. Bedömargruppen ser positivt på lärosätets arbete med att följa upp,
utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet, men menar samtidigt att det finns en risk att
kunskapen om kvalitetssäkringsarbetet så att säga "sitter i väggarna" och att den inte är helt lätt att ta
till sig för en utomstående.
Dialogernas styrkor och svagheter relativt kvalitetssäkringsarbetet har diskuterats ovan. I relation till
denna aspekt kan dialogernas eventuella sårbarhet lyftas, då ett urval av individer deltar i dialogen.
Det ankommer sedan på dessa att kommunicera innehållet i dialogerna (och verksamhetscykelns
olika dokument) vidare inom sina verksamhetsområden. Vid platsbesöket framkom att
minnesanteckningar från centrala möten inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet publiceras så att de
är åtkomliga för alla vid lärosätet. Andra dokument såsom kvalitetsrapporter publiceras öppet på
webben. Lärosätet skapar därmed goda förutsättningar för att kommunicera information, även om
informationsspridning som kräver aktivt informationssökande har sina svagheter vilka diskuteras
nedan under aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. Bedömargruppen menar att
lärosätet, med dessa svagheter identifierade, ändå säkerställer att genererad information
kommuniceras systematiskt till relevanta intressenter.

5(26)

Ölk

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum

Reg.nr

2017-11-28

411-00482-16

Lärosätet lyfter i självvärderingen sitt arbete med processkartläggning av lednings- och stödprocesser
som ett utvecklingsområde. Lärosätet menar att processkartläggningen i framtiden ska vara en viktig
komponent i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet. Vid
platsbesöket framkom att användningen av och syftet med processkartläggningen ännu inte är
klarlagt. Bedömargruppen ser därmed förankring av processkartläggningen som ett kvarstående
utvecklingsområde.
Aspektområde: Styrning och organisation
Sammanvägd bedömning av aspektområdet styrning och organisation
Bedömning med motivering: Aspektområdet styrning och organisation bedöms sammantaget vara
tillfredsställande. Lärosätets kvalitetssäkringsarbete är systematiskt och relaterar till övergripande mål
och strategier. Såväl självvärderingen, policydokument, webbintervjuer som platsbesök visar att det
finns en ändamålsenlig och tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet vid lärosätet. Lärosätets
kvalitetssäkringsarbete bygger på systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet,
engagemang och ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter. Det finns tydliga rutiner för att följa
upp, utvärdera och utveckla kvalitetssäkringsarbetet.
Bedömargruppen menar att ett gott exempel på hur lärosätet skapar en kvalitetsmedveten kultur är
genom de återkommande dialogerna på alla nivåer i verksamheten. Bedömargruppen vill särskilt lyfta
det goda exemplet att använda nätbaserade resurser för att skapa dialog och delaktighet bland alla
medarbetare oavsett var de befinner sig geografiskt.
Bedömargruppen ser dock utvecklingsmöjligheter:


En översyn och renodling av var kvalitetsfrågor diskuteras kan vara lämplig att genomföra
nu. Bedömargruppen menar att flera grupperingar som hanterar snarlika och delvis
överlappande frågor kan försämra transparensen i kvalitetssäkringsarbetet.



Ett fortsatt arbete med att tydliggöra verksamhetscykelns syfte för samtliga medarbetare
behövs. I detta ligger även att arbeta vidare med gemensamma definitioner och renodling av
kvalitetsbegrepp.



Det är viktigt att finna en balans mellan antal dialoger och tidseffektiv hantering av knappa
resurser. Det är även viktigt att säkra transparens mellan dialogerna och efterföljande
processer för medarbetare som inte själva deltar i dialogerna.



Kvalitetssäkringsarbetet kan förbättras ytterligare vad gäller effektivitet och proaktivitet, t.ex.
genom att lärosätet tar fram mätetal och effektivitetsmål.

Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Personal
Bedömning med motivering: Lärosätet tillhandahåller inte en främjande miljö som ger all personal
möjlighet att utveckla sin kompetens och förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt.
Högskolan Dalarna uttrycker i sin vision att lärosätet strävar efter en kontinuerlig utveckling och
tillvaratagande av varje medarbetares kompetens samt betonar vikten av samverkan med det
omgivande samhället. För att stödja de processerna samt att dokumentera och följa upp dem
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använder sig lärosätet av en rad olika instrument så som medarbetarundersökningar,
utvecklingsprogram, pedagogisk karriärstege, seminarier och konferenser.
Kompetensutvecklingsprocessen innefattar individuella kompetensutvecklingsplaner och årliga
medarbetarsamtal. Det framgår av självvärderingen, att vid personalavdelningens uppföljning där
hälften av cheferna har svarat, har 326 av lärosätets 372 anställda haft ett utvecklingssamtal under
2016. Resultaten från medarbetarundersökningar visar att personalen överlag anser att de har goda
möjligheter att påverka, planera och genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Detta bekräftades vid
intervjuerna på platsbesöket.
Det framgår emellertid av intervjuerna med personalen på platsbesöket att distansutbildningen medför
behov av vissa kompetenser som personalen har fått inhämta själva i takt med införandet av
webbundervisning, vilket tyder på att lärosätet inte tillhandahåller denna typ av relevant fortbildning.
Platsbesöket ger vidare till hands att personalen är väl informerad om lärosätets ambitioner vad gäller
personalens kompetensutveckling. Samtidigt framgår det att endast fem procent av arbetstiden är
avsatt för kompetensutveckling, vilket bedömargruppen anser är lite. I synnerhet då detta måste ses i
ljuset av krympande tidsresurser för olika kurser, vilket innebär att en lärare får fler kurser för att fylla
sina uppdrag. Det framgår i intervjuerna att detta ökar tidspressen och stressen bland personalen.
Under platsbesöket framkom dessutom att de fem procenten för kompetensutveckling kan innebära
undervisning, vilket i så fall betyder att kompetensutvecklingen får bedrivas utanför arbetstid.
Däremot visar underlagen och platsbesöket att lärosätet är generöst vad gäller att stödja personalen
att delta i konferenser, vilket ses som ett viktigt led i lärarnas kompetensutveckling och även som en
möjliggörare vad gäller forskningsanknytning av lärarnas undervisning. Värt att nämna som ett gott
exempel är den inrättade pedagogiska karriärstegen som gör det möjligt för lärare att ansöka om
befordran till meriterad eller excellent lärare genom sina pedagogiska meriter.
Nämnderna är det kollegiala organ som hjälper till att utveckla och säkerställa kvaliteten i utbildning
och forskning. Nämnderna har relativt små resurser att röra sig med men anordnar en introduktion för
nya nämndledamöter. Både vid webbintervjun och under platsbesöket ges det emellertid uttryck för att
det varken krävs eller erbjuds utbildning inom området kvalitet och kvalitetsutveckling för ledamöterna
i områdesnämnderna och att lärosätet heller inte tar till vara den expertis som finns inom det området
bland lärosätets lärare och forskare. Bedömargruppen gör bedömningen att personalen delvis och
inom relativt knappa ekonomiska ramar ges möjlighet att utveckla sin kompetens, men att
uppföljningen är bristfällig vilket innebär ett avsteg från lärosätets ambitioner, utan att det tas om hand
på systemnivå.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla personalens samlade
kompetens så att den motsvarar verksamhetens behov och främjar hög kvalitet i utbildningen.
Högskolan Dalarna beskriver i självvärderingen det systematiska arbetet med att identifiera och
kartlägga kompetensbehoven. Nyckeltal för uppföljning redovisas i årsredovisning,
verksamhetsberättelser och kvalitetsrapporter. Även här finns det ett antal (ofta dialogbaserade)
instrument som lärosätet använder sig av, t ex systematiska dialoger vid ämnesmöten,
programmöten, inom kurslag och branschråd.
Det framgår av webbintervjun och platsbesöket att kompetensuppföljningen och kartläggningen sker i
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dialog och att personalen är väl förtrogen med dialogstrukturen. Bedömargruppens intryck är att
dialogerna är välorganiserade och konstruktiva samt att relevanta grupper är involverade, men att det
ibland saknas en systematisk dokumentation av dem. Det finns därför en risk att inte alla medarbetare
nås av det som förhandlas i dialogerna och det finns även risk för att värdefull information kan gå
förlorad över tid (t ex genom personalförändring).
Det framgår av intervjuerna med ledningen under platsbesöket att Högskolan Dalarna inte har
resurssatt högskolans kvalitetsutvecklings-/-säkringsarbete. Däremot skulle den övergripande
verksamhetsplanen (ÖVP) kunna ses som en överenskommelse om vad som måste åstadkommas
inom befintlig ekonomisk ram, så även vad gäller lärarnas kompetensutveckling och områdenas
kompetensförsörjning. Den övergripande verksamhetsplanen blir således av yttersta betydelse för att
styra över lärosätets systematiska arbete inom alla områden.
Vidare framgår det vid platsbesöket att områdesnämndens utvärderingsrapport anses värdefulla och
föredömliga vad gäller utformning och längd. Innehåll är mer bekant för personer i ledningsfunktion än
för anställda utan ledningsfunktion. De aspekter som tas upp där och som ska följas upp går in i
verksamhetsplanerna och uppföljningen är på så sätt säkerställd. Eventuella kopplingar mellan
utvärderingarna och verksamhetsplanerna är dock inget som kommuniceras explicit och således är
det inte givet att sambanden är transparenta.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Forskning och utbildning
Bedömning med motivering: Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och
forskning i lärandemiljön.
Högskolan Dalarna förankrar kopplingen mellan utbildning och forskning i lärandemiljön i sitt
strategidokument: Att leva visionen, prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019. I
självvärderingen benämns och beskrivs fyra processer och aktiviteter för att säkerställa den
rubricerade kopplingen. Dessa är (a) inrättande av huvudområde, (b) författande och beredning av
kursplaner, (c) dialoger mellan akademier och forskningsprofiler och (d) forskningsberedning. Ett
formellt kriterium är att examinator på avancerad nivå minst bör ha licentiatexamen och det finns en
uttalad önskan om att forskare får möjlighet att undervisa, men även att lärare ska ha utrymme att
forska. Att kopplingen mellan utbildning och forskning säkerställs åligger inte minst
forskningsprofilerna som har stor autonomi och egen budget.
Det framgår på platsbesöket att det finns många olika åsikter kring vad som skulle kunna betraktas
som koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön (forskningsanknytning av
undervisningen/undervisningsanknytning av forskningen). Under webbintervjun uppges att det även
gäller begrepp som ”studentcentrerat lärande” och att det finns särskilda utmaningar i sammanhanget
vad gäller nätbaserade undervisningsformer. Det framkommer vid webbintervjun att diskussioner förs i
de olika ämnena var för sig. Detta kan tolkas som en avsaknad av övergripande vägledning inom
denna fråga även om lärosätet formellt vidtar åtgärder för att garantera en strukturell basnivå i
sammanhanget (t ex fastställande av krav för examinatorernas akademiska grad). Bedömargruppen
ser ett behov av att det finns en akademisk kultur för alla lärare i form av t ex seminarier som tar sig
an denna fråga i kollegiet. Detta i sin tur skulle kunna leda till en systematik och en plan för arbetet
med forskningsanknytningen av undervisningen. Dessutom attraherar Högskolan Dalarna många
studenter från studieovan miljö, vilket kan kräva särskilda pedagogiska insatser för att tydliggöra
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vikten och dimensionerna av forskningsanknytningen av undervisningen.
Under webbintervjun lyfter studenterna att frågor om vetenskaplig progression tas upp när nya kurser
diskuteras och kursplaner antas. Som ett bra exempel på att explicitgöra kopplingen mellan forskning
och undervisning anges ämnet sociologi där lärarna ansågs särskilt bra på att förklara kopplingen
mellan forskning och undervisning. Bedömargruppen noterar att diskussioner kring kopplingen mellan
forskning och undervisning förs vid konferenser och möten, men att det saknas tydliga riktlinjer för hur
detta arbete ska bedrivas och vilken betydelse det har för det interna arbetet.
En del ämnesföreträdare ger under platsbesöket uttryck för att de ser sina ämnen som rena
undervisningsämnen (samt som ”hjälpämnen” för andra discipliner) och att de inte har utrymme i sin
tjänst för vare sig forskning eller konferensdeltagande. Detta bekräftar den risk som förs upp under
webbintervjun, nämligen att det kan finnas A- och B-lärarlag. Å andra sidan verkar inte alla intervjuade
lika förtrogna med möjligheterna att söka externa forskningsmedel.

Lärosätet tillämpar transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av undervisande personal,
där vetenskaplig eller konstnärlig kompetens och pedagogisk eller övrig kompetens ägnas lika stor
omsorg.
Högskolan Dalarna är ett lärosäte som hanterar de rubricerade anställningsärendena i enlighet med
gällande förvaltningsrätt och utifrån akademins sedvanliga krav. De pedagogiska meriterna redovisas
av den sökanden i enlighet med den mall som lärosätet tillhandahåller. Efter bedömning måste den
som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning komplettera sin utbildning. I fall av
befordringsärenden, är den utbildningen ett krav. Det framgår av underlagen att sakkunniga i
rekryteringsprocesser får tydliga riktlinjer för hur kompetens ska bedömas och värderas.
Rekryteringsprocessen utvärderas systematiskt både internt av de berörda enheterna och genom
personalavdelningen. Genom dessa utvärderingar har Högskolan Dalarna identifierat brister och
olikheter och enligt självvärderingen åtgärdat dessa; bland annat har intervjumallar utformats. Detta
arbete och dokumentationen (bl a i form av mallar) kan ses som ett exempel på hur ett systematiskt
arbete med kvalitetssäkring/-utveckling leder till en positiv verksamhetsutveckling (även om exemplet
inte enbart och heller inte explicit svarar mot rubricerad aspekt så har det ändå en indirekt påverkan
på den).

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla kopplingen mellan utbildning
och forskning i lärandemiljön.
I självvärderingen beskrivs det systematiska uppföljningsarbetet gällande utvärdering och utveckling
av kopplingen mellan utbildning och forskning i lärandemiljön; genom verksamhetscykeln,
områdesnämndens utvärderingar och externa utvärderingar, följs kopplingen systematiskt upp. Inte
minst finns det ekonomiska incitament kopplade till de processerna eftersom koppling mellan
forskning och utbildning utgör en bedömningsgrund vid fördelning av det interna forskningsanslaget
mellan forskningsprofilerna. Det finns även tydliga målsättningar i de olika akademierna som följs upp
i verksamhetsplaner genom dialogerna i samband med verksamhetsberättelserna mellan
akademichefer och rektor. Områdesnämnderna har i sin tur pekat ut utvecklingsområden på
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ämnesnivå.
Vad gäller sambandet mellan utbildning och forskning så framgår det av webbintervjun att detta tas
upp i de diskussioner som förs i de olika ämnena och om sambandet mellan utbildning och forskning
inte tas upp i självvärderingarna så efterfrågas den i områdesnämndernas dialog. Det finns således
en systematik i denna hantering även om den inte är helt tydlig enligt bedömargruppen.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Aspekt: Infrastruktur
Bedömning med motivering: Lärosätet säkerställer att infrastruktur och studentstöd är
ändamålsenliga samt att det finns tillräckliga läranderesurser och att dessa används på ett effektivt
sätt.
Samarbetet mellan kärn- och stödverksamhet kännetecknas av integration, samspel och dialoger. För
att säkerställa infrastrukturens ändamålsenlighet och effektivitet finns det kontinuerliga systematiska
avstämningar i fasta intervall mellan olika medarbetargrupper samt utvärderingar, t ex genom
studentenkäter. Generellt sett framgår det av självvärderingen att Högskolan Dalarna upplever att
omställning till framåtsyftande stöd (och fokus på samordning) har varit framgångsrikt (t ex utveckling
av språkstöd till lärandestöd i stället för, som tidigare, konkret skrivhjälp). Bedömargruppen ser inget
som skulle tala emot detta.
Platsbesöket och webbintervjun ger en liktydig bild av att man är nöjd med det administrativa stödet,
explicit utpekas utbildnings- och forskningskansliet som ett positivt stöd. Det ses också som positivt
att processerna har tydligt utvecklingsfokus vilket ger styreffekt och underlättar att identifiera och
täcka stödbehoven. Intervjuer vid platsbesöket visar att stödet upplevs vara lika bra på både campus
Falun och campus Borlänge, och det fungerar även bra vad gäller nätbaserade undervisningen.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla infrastrukturen, studentstödet
och läranderesurserna så att dessa främjar högre kvalitet i utbildningen.
Det systematiska uppföljningsarbetet sker huvudsakligen genom studentenkäten, verksamhetscykeln
samt interna och externa granskningar och utvärderingar. Som utvecklingsområde utpekas
förankringen av studentenkätens resultat i verksamheten. Den bilden bekräftas genom webbintervjun
och platsbesöken. En framgångsfaktor verkar vara att lärosätets framåtsyftande processarbete enligt
intervjupersonerna har tydligt utvecklingsfokus vilket gör det lättare för kärn- och stödverksamheten
att kunna identifiera och täcka de infrastrukturella behoven. Bedömargruppen ser emellertid ett behov
av en mer detaljerad dokumentation för att förstärka systematiken.
Aspektområde: Miljö, resurser och område
Sammanvägd bedömning av aspektområdet miljö, resurser och område
Bedömning med motivering: Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget
vara tillfredsställande. Framförallt har Högskolan Dalarna en tydlig inriktning mot ständig förbättring.
Fokus på utveckling kan på lång sikt innebära påfrestningar på personal och verksamheten om inte
arbetet systematiseras ytterligare.
Lärosätet tillhandahåller inte en miljö som ger all personal möjlighet att utveckla sin kompetens och
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förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. Det finns en koppling mellan utbildning och
forskning i lärandemiljön och lärosätet tillämpar transparenta processer för rekrytering. Infrastruktur
och studentstöd är ändamålsenliga och det finns tillräckliga läranderesurser. Lärosätet arbetar
systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla både forskning och utbildning samt infrastruktur
även om bedömargruppen ser vissa utvecklingsbehov.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta den inrättade pedagogiska karriärstegen som gör det
möjligt för lärare att ansöka om befordran till meriterad eller excellent lärare genom sina pedagogiska
meriter.
Bedömargrupper ser följande utvecklingsbehov:


Utökad tid för kompetensutveckling inte minst vad gäller distansundervisning samt ett system
som uppmärksammar och indikerar om minimumkraven för kompetensutveckling inte
uppfylls.



Systematisk uppföljning för att säkerställa att kompetensutvecklingstid används
ändamålsenligt och effektivt.



Tydliggör riktlinjer för hur kopplingen mellan forskning och undervisning ska ske och vad det
innebär för det interna arbetet.



Högskolan Dalarna tillämpar en omfattande och framgångsrik dialogkultur. Det finns dock en
risk att de medarbetare som behöver involveras, inte nås av det som förhandlas i dialogerna
om de inte är på plats när dialogerna förs. Lärosätet har två campus och omfattande
distansundervisning med lärare på olika håll. Bedömargruppen ser att det skulle vara en
fördel om kopplingarna mellan olika dialoger och processer och de resultat de generar
tydliggjordes i verksamhetsplanerna eller den övergripande verksamhetsplanen.

Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Utformning och genomförande
Bedömning med motivering: Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner
och processer för utveckling, utformning, inrättande samt nedläggning av utbildningar.
I självvärderingen beskriver Högskolan Dalarna hur man utvecklar och utformar nya utbildningar.
Initiativet till att inrätta en ny utbildning kan komma från olika håll, exempelvis en ämnesgrupp, en
akademi, programansvariga, ledningen eller enskilda lärare. När beslutet har fattats att genomföra
initiativet övergår ärendet i en kontrollerad process med flera instanser, som har förankring i
verksamhetscykeln och rektors beslutsrätt. Även nedläggning av utbildningsprogram följer en på
förhand beskriven process: Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram.
Processen styrs av akademichefen, men det slutgiltiga beslutet fattas av rektor. Vid
nedläggningsprocesser läggs särskild vikt vid att skydda studenternas intressen. Vid webbintervjun
och platsbesöket framkom att inrättande och nedläggning av program följer lärosätets rutiner.
Högskolan Dalarna pekar själv på vissa utvecklingsområden. Detta gäller särskilt förhållandet mellan
kurser och utbildningsprogram. Det är akademichefen som beslutar om att fastställa kursplanen, efter
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att en stor del av beredningsarbetet har skett i ämnesmiljön. Det kan då vara svårt att uppnå ett tydligt
samband mellan programmets överordnade lärandemål och de lärandemål som har utarbetats lokalt i
kursmiljöerna. Vidare har man inte heller full kontroll över hur kurserna kan komma att ändra sig över
tiden. Målet är dock att alla moment i en kurs ska ha en koppling till kursens mål och därifrån till
programmålen. Sedan hösten 2016 pågår ett särskilt arbete med att säkerställa sambandet mellan
kurser och program.
Bedömargruppen anser att rutiner och processer för både utformning och inrättande samt
antagningsstopp till utbildningar fungerar väl och att ansvarsfördelningen är tydlig. Det framgår tydligt
att Högskolan Dalarna har en god struktur för detta arbete. Processen sker både kollegialt och
hierarkiskt. Det är en styrka att examenstillståndsutskottet deltar i alla ärenden som gäller inrättande
av nya utbildningar. Detta ger enhetlighet och kontinuitet genom att utskottet agerar som en
erfarenhetsbank för arbetet. Lärosätet demonstrerar också att den kan identifiera problem och
förbättringsområden. Det framgår av både självvärderingen, webbintervjuerna och platsbesöket att
arbetet med nya utbildningar har väl förankring, och att man har en ändamålsenlig arbetsordning.

Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas, utvecklas och genomförs på ett sätt som
uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i
examinationen.
Enligt självvärderingen är studentcentrerat lärande ett prioriterat område inom lärosätets
utbildningsverksamhet. Detta konkretiseras genom mål i strategidokumentet Att leva visionen –
prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016–2019. Centrala redskap för att skapa en bra miljö
för studentcentrerat lärande är Nästa generations lärande (NGL-centrum), som fungerar som en
central punkt och kompetenscenter för det pedagogiska utvecklingsarbetet, och den pedagogiska
meriteringsvägen "Pedagogisk karriärstege". Centret ansvarar för den högskolepedagogiska
utbildningen på 15 högskolepoäng. En inriktning för utbildningsverksamheten har varit att i mindre
utsträckning använda sig av traditionella föreläsningar i lärandeprocessen och istället i högre grad
använda metoder och undervisningsformer som seminarier, seminarieuppgifter, projektarbeten,
informationsinsamling och "Flipped Classroom". Bedömargruppens intryck från intervjuer med ledning
och lärare är att de flesta ämnesmiljöer har utvecklat ett tillvägagångssätt som styrker användningen
av dessa metoder och undervisningsformer. Representanter för samhällsorienterade ämnen
hänvisade till systematisk användning av en "kunskapstrappa" i form av föreläsningar, övningar och
seminarier, där studenterna gradvis arbetar mer och mer självständigt. Eftersom lärosätet inte gör
någon större skillnad mellan distansundervisning och campusbaserade studier domineras mycket av
undervisnings- och lärandeverksamheten av nätbaserade aktiviteter, som för campusstudenterna
utgör ett värdefullt komplement till undervisningen i föreläsningssalar och som stödjer studenterna att
ta aktiv del i lärandet.
Flera intervjupersoner anser att det de senare åren har varit en tydligare styrning av undervisningen
mot fastställda lärandemål och att områdesnämndernas programgranskningar också är fokuserade på
detta. Utvecklingen av generiska förmågor hos studenterna, såsom det förutsätts i förordningen, har
enligt flera intervjupersoner varit styrkan i studieplanerna och undervisningen de senare åren. Det
framkom tydligt i intervjuerna att det läggs vikt vid att ge studenterna övning i akademiskt skrivande.
Större fokus på förmågor kommer också att bli en naturlig följd av att man använder mer studentaktiva
arbetsformer. Bedömargrupper ser ett behov av en bättre dokumentering av det praktiska
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kvalitetsarbetet i ämne- och programmiljön för att få en säkrare kunskap om i vilken grad detta faktiskt
sker.
Bedömargruppen anser att lärosätet arbetar aktivt för att främja studentengagemang,
studentmedverkan och studentaktiva metoder i undervisningen och för att examinationsformerna ska
överensstämma med detta. Intervjuerna visade överlag – även intervjuerna med studenterna – på
entusiasm för studentaktiva och kommunikativa metoder i undervisningen och man menade att
sådana arbetsformer används mer och mer i undervisningen. Studenterna var också i stort sett nöjda
med examinationsformerna.
Högskolan Dalarna har dock svårigheter när det gäller att involvera studenterna i beslutande och
beredande organ, och delvis också att få dem att engagera sig i sitt eget undervisningsutbud. Endast
ett fåtal av studenterna är engagerade i utvecklingen av utbildningsutbudet och högskolan i allmänhet,
och detta framstår som en svaghet. Detta är en utmaning för de flesta svenska universitet och
högskolor, men speciellt för Högskolan Dalarna som har ett stort antal distansstudenter.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningarnas utformning
och genomförande. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras
till relevanta intressenter.
Systematiken i lärosätets kvalitetsarbete bygger först och främst på att områdesnämndernas
utvärderingar sker i enlighet med en 6-årsplan. Upplägget med granskning, plan, uppdrag och rapport
utgör en kvalitetscirkelmodell för utvärdering och förbättring. I organisationsmodellen görs skillnad
mellan en linjestruktur för den operativa verksamheten (ledningen, tre akademier samt olika
stödfunktioner) å ena sidan, och en nämndstruktur för ämnesbaserad granskning och utveckling av
utbildningarna å andra sidan. Lärosätets samlade kvalitetsarbete i fråga om utbildningsverksamheten
fördelar sig på båda dessa strukturer, men på så vis att nämndstrukturen har ett särskilt uppdrag och
ansvar för kvalitetsbedömning. Högskolan Dalarna delar in arbetet i tre huvudgrupper:
1.

Operativt kvalitetsarbete i ämnesmiljöer, program och kurs. Detta utförs i akademistrukturen
och utgör det årliga, löpande arbetet med säkring och utveckling av utbildningens kvalitet.

2.

Områdesnämndernas utvärderingar av utbildningar. Dessa följer fastställda förfaranden som
har beskrivits i dokumentet Regler för utvärdering och uppföljning av utbildningar. Här ingår

3.

hela undervisningsutbudet i en cykel, där varje utbildning utvärderas vart sjätte år.
Studentenkäten som genomförs vartannat år och ger återkoppling från studenterna om såväl
undervisningsutbud som högskolan Dalarnas stöd- och informationstjänster.

Det främsta enskilda momentet i lärosätets kvalitetssystem utgörs av de granskningar av
huvudområden, ämnen och yrkesprogram som genomförs av områdesnämnderna. Med den särskilda
nämndorganisationen, och genom att också extern granskare används, uppnår man en slags "internextern" distans mellan dem som genomför utvärderingen och de program som utvärderas. Ett centralt
mål för granskningarna är att säkerställa att studenterna uppnår examensmålen. Granskningarna följs
upp av åtgärdsplaner som bland annat innehåller uppföljning av statusläget för arbetet med tidigare
fastställda planer. Rapporterna mynnar ut i de fasta rubrikerna Styrkor, Utvecklingspotentialer och
Krav på åtgärder. Sedan 2014 publiceras rapporter och åtgärdsplaner i sin helhet. Bedömargruppen
anser att dessa utvärderingar är målinriktade och grundliga och har en relevant omfattning. Av de
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personer som intervjuades betonade de flesta att utvärderingarna är mycket värdefulla och leder till
förbättringar i utbildningsprogrammen.
Det operativa kvalitetsarbetet består av många olika moment, och har av lärosätet beskrivits i vagare
– eller mindre förpliktande – termer. Arbetet har två huvudsakliga källor för spårbar information: Den
ena är utvärderingar och synpunkter från studenterna genom kursutvärderingar och studentenkäter
och den andra är de nyckeltal för verksamheten som produceras varje år. Vid intervjuer med lärare
var det några som betonade att även lärarna deltar i det operativa kvalitetsarbetet, men utan att deras
bidrag och synpunkter dokumenteras på ett synligt sätt. Bedömargruppen anser att det finns ett behov
att synliggöra lärarnas roll och att även deras värderingar dokumenteras systematiskt.
Genom intervjuerna fick bedömargruppen ändå intrycket av att man under året arbetar engagerat med
kvalitetsfrågor, både på ledningsnivå och i ämnesmiljöerna. I flera av miljöerna gavs exempel på hur
kvaliteten var under löpande utvärdering, med ofta förekommande justeringar i upplägget.
Bedömargruppen fick samma intryck av arbetet på lednings- och systemnivå. Här har lärosätet inrättat
flera samrådsorgan till stöd för ledningens beslutsfattande, bland annat Akademirådet, Ledningsrådet
och Rektors kvalitetsråd. I intervjuer med ledningen underströk man hela tiden att kvalitetssäkringsoch utvecklingsarbetet sker kontinuerligt och genom dialog, och att små ändringar och förbättringar
genomförs hela tiden, utan att de nödvändigtvis alltid dokumenteras skriftligen på ett transparent sätt.
Som tidigare nämnts kan ett sådant arbetssätt ha fördelen av att vara dynamiskt och flexibelt, men ha
brister när det gäller kvalitetssäkring, redovisning och information. Bedömargruppen skulle helst ha
sett att det fanns en mer transparent, skriftlig rapporterings- och analyskedja från själva
lärandeverksamheten upp till akademi- och högskoleledning. Det skulle ge ledningen – och den
externa utvärderingen – ett bättre kunskapsunderlag för att utvärdera kvalitetsarbetet och kvaliteten
genom hela organisationen. Rapportering och analys i ett sådant sammanhängande system kan
gärna vara kortfattad.
Det årliga kvalitetsarbetet mynnar ut i en kvalitetsrapport för hela lärosätet, men som framgår ovan är
denna endast i begränsad grad präglad av information som bygger på det löpande lokala
kvalitetsarbetet. I Kvalitetsrapport 2015 Högskolan Dalarna är beskrivningen huvudsakligen baserad
på nyckeltal, områdesnämndernas utvärderingar och studentenkäten. Högskolan Dalarna informerar
annars öppet om de åtgärder som vidtas till följd av utvärdering av utbildningar. Mindre transparenta
förefaller de oplanerade justeringarna, som följer av lokalt löpande kvalitetsarbete och diskussioner,
vara. Här beskriver ledningen ett system med ett kontinuerligt och dynamiskt ändringsarbete, där det
kan vara svårt att få en överblick och där information kan bli otydlig eller bristfällig, något som kom
fram i intervjuerna. Bedömargruppen anser att detta är ett viktigt utvecklingsområde.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Aspekt: Måluppfyllelse
Bedömning med motivering: Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas, utvecklas och
genomförs med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.
Lärosätet säkerställer att varje student ges goda förutsättningar att nå de mål som fastställts inom
planerad tid.
Högskolan Dalarnas kvalitetssäkringsarbete är starkt inriktat på måluppfyllelse. Vid inrättande av
huvudområde och beredning av utbildnings- och kursplaner säkerställs att det finns en stark koppling
mellan mål på olika nivåer och att dessa överensstämmer med de nationella målen. För dessa
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processer finns det fastställda rutiner och checklistor, där lärandeformer och examinationer kopplas till
lärandemålen. Vid inrättande av nya utbildningar är det tydligt att innehåll och lärandeprocesser styrs
enligt principen "constructive alignment". Vid utbildningens utformning beaktas också lokala mål, som
har särskilt fokus på generiska förmågor och lärosätets språkpolicy. Bedömargruppen har ett klart
intryck av att Högskolan Dalarnas utbildningar utformas med tydlig koppling till nationella och lokala
mål. I den utsträckning det har varit möjligt för bedömargruppen att bedöma det, ges enskilda
studenter bra möjlighet att nå målen. Detta är dels en följd av klart definierade lärandemål och dels en
följd av att infrastruktur och undervisning har inrättats för att ge ett gott lärandestöd.

Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp och utvärdera att studenternas faktiska
läranderesultat motsvarar de förväntade läranderesultaten. Åtgärder som planeras eller genomförs till
följd av sådan granskning kommuniceras till relevanta intressenter.
Lärosätet arbetar systematiskt med uppföljning och utvärdering genom examinationer,
kursvärderingar, nämndens kvalitetsutvärderingar samt student- och alumnenkäter. När det gäller
bedömning och säkring av att studenterna faktiskt når de uppsatta målen, är nämndgranskningens
bedömningar av utbildningarna särskilt viktiga. Dessa utvärderingar genomförs oftast genom att
nämnderna tar in externa bedömare, det vill säga bedömare från relevant akademiskt område
verksamma vid ett annat lärosäte. Bedömargruppen anser att lärosätet här gör ett bra
kvalitetssäkringsarbete. Granskningarna omfattar dels målen i sig, dels frågan om examensordningen
är ändamålsenlig och dels (några av) studenternas självständiga arbeten. Examinationer regleras i
särskilda styrdokument som redogör för kopplingen mellan examination och förväntade
läranderesultat, samt hur examinationer och bedömningskriterier är utformade i relation till kursens
mål. Vidare görs stickprovsgranskningar av betygskriteriers relation till lärandemål som examineras i
samband med utvärderingar.
Det är något mer osäkert om det löpande kvalitetsarbetet testar måluppfyllelse i utbildningarna
tillräckligt bra från år till år. Bedömargruppen anser dock att det är troligt att utbildningarna förblir
rimligt stabila mellan två nämndgranskningar. Förhållandet mellan lokala och nationella mål och
säkerställande av förhållandet mellan innehåll och mål i det löpande kvalitetsarbetet verkar trots detta
vara ett utvecklingsområde.
Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat
Sammanvägd bedömning av aspektområdet utformning, genomförande och resultat
Bedömning med motivering: Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms
sammantaget vara tillfredsställande. Rutiner och processer för både utformning och inrättande samt
nedläggning av utbildningar fungerar väl och ansvarsfördelningen är tydlig. Studenterna tar en aktiv
roll i lärandeprocesserna, vilket återspeglas i examinationen.
Som styrkor vill bedömargruppen särskilt peka på lärosätets goda rutiner för inrättande av nya
utbildningar och områdesnämndernas ämnesgranskningar och de åtgärder som här ingår för att
säkerställa det förväntade läranderesultatet för studenterna.
Bedömargruppen ser vissa utvecklingsmöjligheter beträffande lärosätets systematiska uppföljningar,
och ser ett behov av att lärosätet arbetar vidare med att utforma ett systematiskt och dokumenterat
bedömningsarbete utifrån ett självgranskande kvalitetsarbete i program- och/eller ämnesmiljö. I detta
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arbete bör det ingå systematiska analyser av nyckeltal och värderingar gjorda av både lärare och
studenter. Kvalitetsarbetet bör genomföras, dokumenteras och rapporteras av de som arbetar med
undervisningen.
Perspektiv: Arbetslivets perspektiv
Bedömning med motivering: Lärosätet arbetar systematiskt med att utveckla, följa upp och
utvärdera utbildningarna för att säkerställa att de är användbara och utvecklar studenternas och
doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Åtgärder som planeras eller genomförs
till följd av en granskning kommuniceras till relevanta intressenter.
Det framgår av självvärderingen att arbetslivets perspektiv ska behandlas i både lärosätets vision och
prioriterade inriktningar samt följas upp genom olika aktiviteter och processer i verksamhetscykeln, så
som nämndens utvärderingar, externa och interna tematiska granskningar, omvärldsanalyser samt
student- och alumnenkäter. I underlagen beskrivs främst strukturer och aktiviteter samt flera ambitiösa
arbetssätt ämnade att utveckla samverkan mellan arbetslivet och lärosätet. I samband med inrättande
av ett huvudområde säkerställs t ex att det finns ett arbetslivsperspektiv genom analyser av
utbildningsbehovet, arbetsmarknadens behov samt en beskrivning av dialogen med avnämare. De
redovisade arbetssätten är enligt beskrivningen i huvudsak systematiska.
I underlagen beskrivs flera goda exempel på samverkan med arbetslivet och hur studenterna på olika
sätt förbereds för att möta förändringar i arbetslivet. Exempelvis inom ämnet tyska har förändringar,
som baseras på externa synpunkter, integrerats i undervisningen. Det innebär att studenterna får
förståelse för tysk affärskultur och för att göra affärer i denna. När det gäller verksamhetsförlagd
utbildning och arbetsintegrerad utbildning inom lärarutbildningen och vårdrelaterade utbildningar finns
goda exempel på hur studenterna kan förberedas på att möta villkor och förändringar i arbetslivet.
Inom lärarutbildningen finns en struktur med samverkansråd, arbetsintegrerad utbildning som delvis
betalas av arbetsgivaren, partnerskolor och fältstudier. Variationen för hur arbetslivsperspektivet
hanteras, förefaller emellertid vara stor mellan lärosätets olika ämnen och utbildningar.
Bedömargruppen efterfrågar ytterligare systematik i arbetssättet för att utforma samverkan med
arbetslivet.
Lärosätet har valt att, under den sammanfattade rubriken systematiskt kvalitetsarbete, inte skilja på
begreppen kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Att utveckla, följa upp och utvärdera, innebär inte
per automatik att kvalitetssäkra, menar bedömargruppen. För arbetslivets perspektiv besvarades
exempelvis frågor om hur det säkerställs att studenterna har beredskap att möta förändringar i
arbetslivet i termer av hur denna beredskap utvecklas snarare än hur lärosätet säkrar att målen för
arbetslivsperspektivet uppfylls.
Lärosätet redovisar i självvärderingen många kontaktytor med arbetslivet vilket är en styrka. Under
platsbesöket gavs emellertid få exempel på hur dessa kontakter används och vad de leder till. I
lärosätets styrelse finns stor erfarenhet från andra organisationer av att driva kvalitetssäkringsarbete
på styrelsenivå. Det framkom vid webbintervjun att detta inte utnyttjas systematiskt. Lärosätet verkar
heller inte utnyttja den kompetens om kvalitetsarbete som finns på programmet Maskinteknik, vilket är
ett program med nära relationer till industrin. Här ser bedömargruppen ett behov av utveckling.
Beträffande hur åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till
relevanta intressenter, kommer områdesnämnderna under 2017 att säkerställa att
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granskningsrapporter rörande huvudområden, ämnen och program, publiceras externt. Som
ytterligare ett exempel på pågående arbete avseende kommunikation, ska enligt verksamhetsplanen
ett sammanhållet dokument som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras i hela
verksamheten och externt. Bedömargruppen menar att det är ett bra initiativ och att det är viktigt att
detta genomförs då det i dagsläget inte är tydligt hur lärosätet verkligen säkrar att åtgärder som
planeras och genomförs kommuniceras på ett systematiskt sätt.
Även om lärosätets rutiner för utveckling, uppföljning och utvärdering av arbetslivsperspektivet finns
på plats, menar bedömargruppen att det återstår en del innan det systematiska arbetet för att
säkerställa att alla utbildningar är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas
beredskap att möta förändringar i arbetslivet är på plats. Lärosätets ledning har insikt om detta och
har tagit flera initiativ. Verksamhetscykeln är naturligt ett viktigt redskap i det arbetet. Om de planer
och inriktningar som redovisas i Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna
2016-2019, Verksamhetsplan och budget för 2017 samt tidigare i Kvalitetsrapport 2015, genomförs,
finns förutsättningar för att lärosätets förmåga att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten ökar, och
utbildningarna blir användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta
förändringar i arbetslivet.
Perspektiv: Studenters och doktoranders perspektiv
Bedömning med motivering: Lärosätet arbetar systematiskt för att säkerställa studenternas och
doktorandernas rätt att utöva inflytande över utbildningen och sin situation.
Högskolan Dalarna erbjuder studenter och doktorander, både de som studerar på campus och via
distans, att delta vid beredning och beslut, helt i enlighet med Högskolelagen. Det framgår av
självvärderingen att både studenter och doktorander, genom deltagande i olika organ, har möjlighet
att påverka beslut om inrättande av huvudområde, i anställnings- och befordringsärende och när kursoch utbildningsplaner fastställs. Vidare uppmuntras studenter och doktorander att delta i programråd
och branschråd. Av studentinlagan och i intervjuer med företrädare för studentkåren framkommer att
kontakten mellan lärosätet och studenterna är god. Studenterna menar att det finns en medvetenhet
och en öppenhet vid lärosätet om vikten av studentinflytande. Representanter från studentkåren bjuds
in att delta i alla beredande och beslutande organ, såväl tillfälliga som permanenta konstellationer.
Programråden lyfts av studenterna fram som ett gott exempel där studentinflytandet och
kvalitetsarbetet fungerar särskilt bra och studenterna skulle gärna se att fler utbildningar utvecklade
programråd. Studentkåren påpekar att organen där studenter och doktorander tillåts delta är många,
och delvis överlappande, vilket leder till att kåren har svårt att fylla sina platser med ledamöter. Vidare
uttrycks ett behov av att lärosätet informerar studenter om vad det innebär att vara
studentrepresentant samt underlätta delaktighet. Detta för att öka engagemanget bland samtliga
studenter och undvika att inflytandet är avhängigt enstaka personer.
Studentinflytande sker även på utbildnings- och kursnivå. I intervjuerna lyfter studenterna särskilt fram
kursutvärderingarna som ett redskap för att utöva inflytande över utbildningen och lärarna anser även
att kursutvärderingarna är ett mycket viktigt redskap som möjliggör uppföljning och utveckling av
kurser. Av Högskoleförordningen, som konkretiseras i Regler för kursutvärderingar vid Högskolan
Dalarna, framgår att kursutvärderingar ska omfatta alla typer av kurser vid lärosätet. Vid platsbesöket
framkom dock att de i undantagsfall inte genomförs. Flera modeller för kursvärdering, såväl
elektroniska som pappersbaserade, existerar parallellt vilket skapar otydlighet. Bedömargruppen
anser att det är ett viktigt utvecklingsområde att få till en väl fungerande infrastruktur och process
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kring kursutvärderingar, som inkluderar alla studenter oavsett om de läser på campus eller distans.

Lärosätet arbetar inte systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla student- och
doktorandinflytandet. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras
inte till relevanta intressenter.
Det framgår av självvärderingen att studentinflytandet i nämnder och råd följs upp systematiskt genom
verksamhetscykeln, där utbildnings- och forskningsnämndens (UFN:s) verksamhetsberättelse anger
hur studentinflytandet har fungerat under året utifrån egna och studentkårens underlag.
Bedömargruppen ser ett behov av att antalet studenter och doktorander i beslutande organ höjs och
att rutiner för att informera om innebörden införs samt att synliggöra hur beredning och beslut hänger
ihop. Lärosätet visar i självvärderingen en medvetenhet om detta problem, men har inga uttryckliga
förslag på åtgärder. Det finns även ett behov av att öka studenternas engagemang. Studentinflytandet
i övrigt följs upp via program- och kursutvärderingar. I intervjuerna framhåller både studenterna och
lärarna att kursutvärderingarna är det främsta verktyget för systematisk uppföljning, utvärdering och
utveckling.
Platsbesöket bekräftar bilden av att kursutvärderingarna är ett mycket viktigt redskap som möjliggör
uppföljning och utveckling av kurser. Men samtidigt framkommer det att Högskolan Dalarna har
problem med den nya mallen för kursutvärderingar, som många ämnesmiljöer inte anser är
ändamålsenlig, vilket innebär att de går tillbaka till den tidigare mallen. Lärarna uppmuntrar
studenterna att göra kursutvärderingarna, men både representanter för lärosätet och studentkåren
framhåller att det finns ett behov av att höja svarsfrekvens på kursutvärderingarna. Bedömargruppen
anser att lärosätets systematiska processer för att uppmuntra studenter till delaktighet och
engagemang i kursvärderingar inte fungerar optimalt. Vid intervjuerna framkommer att studenterna
har skilda uppfattningar om huruvida de anser att lärarna är lyhörda för de förändringsförslag som
framförs i kursvärderingarna. Enligt lärosätets regler för kursvärderingar ska resultaten från
kursvärderingen sammanställas och kommenteras av den kursansvarige. Sammanställningen ska
läggas ut i kursrummet för nuvarande och framtida studenter att ta del av, men vid platsbesöket
framkom att så inte alltid sker. Lärarna verkar genomföra arbetet med kursutvärderingarna på egen
hand, men få av dem, och inte heller studenterna, hade någon klar uppfattning av vad som händer
med informationen efteråt. Här menar bedömargruppen att utvärdering av pågående kurser är ett bra
komplement för att skapa engagemang hos befintliga studenter att bidra till kvalitetshöjande åtgärder i
kurser de läser. Återkoppling till studenterna och systematisk aggregation och analys av svaren
bedöms som ett utvecklingsområde, t ex genom, som föreslås i studentinlagan, att kursutvärderingen
presenterar de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits sedan föregående kurstillfälle.
Bedömargruppen anser att det är ett viktigt utvecklingsområde att få till en väl fungerande infrastruktur
och process kring kursutvärderingar. Här menar bedömargruppen att utvärdering av pågående kurser
är avgörande för att skapa engagemang hos befintliga studenter att bidra till kvalitetshöjande åtgärder
i kurser de läser.
Bedömargruppen vill som ett gott exempel lyfta fram den studentenkät som lärosätet genomför
vartannat år. Enkäten är snarlikt utformad från år till år vilket möjliggör systematisk uppföljning.
Resultaten av enkäten sammanställs i en rapport som kommuniceras till relevanta intressenter genom
publicering på Högskolan Dalarnas hemsida samt genom att rapporten presenteras internt t ex för
områdesnämnderna.
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Områdesnämndernas utbildningsutvärderingar publiceras på webben liksom den utvecklingsrapport
som akademin upprättar. Studentenkäten presenteras i olika forum och på webben. Kursutvärderingar
kommuniceras via kursrum direkt till berörda studenter. Det framkommer dock vid intervjuer med
studenter att åtgärder till följd av utvärderingar inte alltid kommer till studenternas kännedom.
Bedömargruppen föreslår att lärosätet ser över kommunikationsvägarna för återkoppling till
studenterna i syfte att öka engagemanget och höja svarsfrekvensen.
Sammantaget bedöms studenters och doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.
Perspektiv: Jämställdhetsperspektiv
Bedömning med motivering: Lärosätet arbetar systematiskt för att säkerställa ett aktivt arbete med
att integrera ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i verksamheten.
Det framgår av självvärderingen att Högskolan Dalarna bedriver ett aktivt arbete med att integrera ett
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i verksamheten och detta faktum återspeglas även vid
platsbesöket. Enligt självvärderingen är lärosätets jämställdhetsmål sedan 2016 integrerade i den
högskoleövergripande treåriga verksamhetsplanen och sammanställda i Jämställdhetsplan för
Högskolan Dalarna 2016-2018. Dessa mål berör organisation, studenter och utbildningar, personal,
rekrytering, löner och arbetsförhållanden samt föräldraskap för personal och studenter. Lärosätet
tillämpar jämställdhetsperspektiv vid anlitandet av sakkunniga i anställnings- och befordringsärenden.
Vidare framgår det av underlagen att lärosätet säkerställer en bred förankring av
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom dialoger.
Både webbintervjun och platsbesöket bekräftar att jämställdhetsmålen och lärosätets arbete gällande
jämställdhetsintegrering är väl kända och förankrade inom lärosätet. Vid platsbesöket framgår även
att jämställdhetspolicyn är ett dokument som regelbundet tas upp på interna möten och lärarna visar
en stor medvetenhet om olika jämställdhetsperspektiv, vilket bl a kommer till uttryck i val av
kurslitteratur (t ex i ämnet tyska), teoretiska ansatser i genderteori (t ex i ämnet portugisiska) och i
problematiserande utifrån normkritik (t ex lärarutbildningar). Studenterna uttrycker under platsbesöket
att det i undervisningen är tydligt vad som står i lärosätets policy om jämställdhetsintegrering och
mångfald och att det ofta förs diskussioner ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektiven
ses på olika nivåer som en del i arbetet med inkludering och mångfaldsarbete.
Det framgår av underlagen och platsbesöket att lärosätet saknar ett strategiskt tänk kring hur
jämställdhetsperspektiven skulle kunna bidra till kvalitetshöjning av utbildning och forskning, t ex som
en specifik utgångspunkt för kritisk reflektion över kursinnehåll. Lärosätets självvärderingsmallar är
nära kopplade till högskolelagen och högskoleförordningen och tanken om jämställdhet som
kvalitetshöjande aspekt i undervisning och forskning anses av intervjupersonerna vid platsbesöket
vara intressant, men inget man arbetar aktiv utifrån. Samtidigt finns det på flera håll (t ex i ämnet
portugisiska och i lärarutbildningarna) ett långtgående och teoretiskt väl förankrat arbetssätt som
lärosätet skulle kunna dra nytta av i sitt övergripande strategiska arbete kring jämställdhetsintegrering
i relation till verksamhetens kvalitet.
Lärosätet arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla integreringen av
jämställdhetsperspektiv. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning
kommuniceras med relevanta intressenter.
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Vad gäller uppföljning av jämställdhetsarbetet som ligger i linje med högskolelagen och
högskoleförordningen bedöms lärosätets arbete som systematiskt. Genusaspekten tas t ex upp i
samband med tillsättningar av tjänster, nämnder, arbets- samt bedömargrupper. Det finns en dialog
med lärosätets partners (t ex branscher, arbetsgivare) vad gäller könsfördelning i olika
utbildningsprogram samt diskussioner och idéer om hur den bilden och mönstren i studieval kan
förändras. Det framgår även av självvärderingen att lärosätet följer upp, utvärderar och utvecklar
integreringen av jämställdhetsperspektiv i samtliga moment av verksamhetscykeln. Specifika mål för
jämställdhetsarbetet tas fram i dialoger och mångfaldsrådet följer upp dessa mål. Detta arbete
kompletteras på övergripande nivå genom Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX vartannat
år. Lärosätet visar i självvärderingen en medvetenhet om och analys av Jämix-nyckeltalen, men
bedömargruppen saknar en redogörelse för åtgärdsplaner vad gäller t ex en relativt hög
långtidssjukfrånvaro för kvinnor jämfört med män.
Högskolan Dalarna har bildat en intern arbetsgrupp som arbetar med jämställdhetsintegrering och det
finns ett samarbete med det Nationella rådet för genusforskning (vid Göteborgs universitet) till följd av
regeringens uppdrag om jämställdhetsintegrering. De uppgifter som redogörs för i självvärderingen
bekräftas av både lärare och studenter under platsbesöket.
Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.
Aspektområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Sammanvägd bedömning av aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms
sammantaget vara tillfredsställande.
Som framgått av beskrivningen ovan utgörs lärosätets systematiska kvalitetssäkringsarbete av tre
delar; verksamhetscykeln, det operativa kvalitetsarbetet samt planerad utvärdering. Uppföljning,
åtgärder och återkoppling är centrala inslag i arbetet med samtliga dessa delar. I verksamhetscykeln
sker detta genom verksamhetsplanering, styrning via verksamhetsuppdrag samt uppföljning i form av
verksamhetsberättelser. Det framkommer tydligt under såväl webbintervjuer som platsbesök att
verksamhetscykeln stödjer strategiska prioriteringar och aktiva åtgärder; såväl satsningar som
neddragning av verksamhet. Uppföljning, beslut om åtgärder samt återkoppling till berörda
verksamhetsdelar sker i skriftlig form, men det är verksamhetsdialoger som är lärosätets mest
centrala verktyg för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Bedömargruppen anser att den
dialogbaserade modellen är bra, men betonar samtidigt utmaningar med dess tidskrävande upplägg
och viss svagheter vad gäller dokumentation samt risken att alla inte involveras lika mycket i
dialogerna. Resultat av uppföljning, åtgärder och återkoppling kommuniceras även till samtliga vid
lärosätet genom minnesanteckningar som görs åtkomliga för alla medarbetare. Resultatet av
områdesnämndernas cykliska utvärderingar av utbildning dokumenteras i utvärderingsrapporter och
utlåtanden som publiceras öppet på lärosätets webb. Samtidigt som denna öppenhet är positiv så
finns det en risk att återkoppling som kräver att mottagaren aktivt söker informationen via t.ex.
webben inte når alla.
Bedömargruppen uppfattar att lärosätet har goda ambitioner vad gäller uppföljning, åtgärder och
återkoppling sett ur ett arbetslivsperspektiv, men att man ännu inte fullt ut utnyttjar den potential som
ett systematiskt tillvägagångssätt skulle ge. Här lyfter dock lärosätet planer som förefaller vara steg i
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rätt riktning; t ex planerar man att i ett sammanhållet dokument kommunicera det systematiska
kvalitetsarbetet såväl externt som i hela verksamheten.
Student- och doktorandperspektivet är centralt vad gäller uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Studenter och doktorander involveras i såväl det övergripande kvalitetsarbetet som i kursvärderingar,
vilket bedömargruppen anser är positivt. När det gäller kursvärderingar finns utmaningar vad gäller
genomförande och återkoppling av resultat och åtgärder. Svårigheten att engagera studenter i
utvecklingsarbete påverkar även detta område. Vartannat år genomförs en studentenkät som är ett
centralt inslag i kvalitetsarbetet och därmed leder till uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling med avseende på jämställdhetsperspektiv sker på ett
systematiskt sätt med bred förankring genom verksamhetsdialogerna. Uppföljning av lärosätets
jämställdhetsarbete sker även genom analys gentemot Jämix-nyckeltal samt i det påbörjade arbetet
med jämställdhetsintegrering som nu sker vid svenska lärosäten.
Samlat omdöme: Godkänt kvalitetssäkringsarbete
Motivering: Sammantaget visar underlagen att Högskolan Dalarna har ett i huvudsak utvecklat
kvalitetssäkringsarbete utifrån en bedömning av samtliga aspektområden och perspektiv.
Aspektområdet styrning och organisation bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Ett gott exempel på hur lärosätet skapar en kvalitetsmedveten kultur är genom de återkommande
dialogerna på alla nivåer i verksamheten. Bedömargruppen vill särskilt lyfta det goda exemplet att
använda nätbaserade resurser för att skapa dialog och delaktighet bland alla medarbetare oavsett var
de befinner sig geografiskt. Bedömargruppen vill samtidigt lyfta följande utvecklingsbehov:


En översyn och renodling av var kvalitetsfrågor diskuteras kan vara lämplig att genomföra
nu. Bedömargruppen menar att flera grupperingar som hanterar snarlika och delvis
överlappande frågor kan försämra transparensen i kvalitetssäkringsarbetet.





Ett fortsatt arbete med att tydliggöra verksamhetscykelns syfte för samtliga medarbetare
behövs. I detta ligger även att arbeta vidare med gemensamma definitioner och renodling av
kvalitetsbegrepp.
Det är viktigt att finna en balans mellan många dialoger och tidseffektiv hantering av knappa
resurser. Det är även viktigt att säkra transparens mellan dialogerna och efterföljande
processer för medarbetare som inte själva deltar i dialogerna.



Kvalitetssäkringsarbetet kan förbättras ytterligare vad gäller effektivitet och proaktivitet, t.ex.
genom att lärosätet tar fram mätetal och effektivitetsmål.

Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta den inrättade pedagogiska karriärstegen som gör det
möjligt för lärare att ansöka om befordran till meriterad eller excellent lärare genom att visa sina
pedagogiska meriter. Bedömargrupper ser samtidigt följande utvecklingsbehov:




Utökad tid för kompetensutveckling inte minst vad gäller distansundervisning samt ett system
som uppmärksammar och indikerar om minimumkraven för kompetensutveckling inte
uppfylls.
Systematisk uppföljning för att säkerställa att kompetensutvecklingstid används
ändamålsenligt och effektivt.
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Tydliggör riktlinjer för hur kopplingen mellan forskning och undervisning ska ske och vad det
innebär för det interna arbetet.



Högskolan Dalarna tillämpar en omfattande och framgångsrik dialogkultur. Det finns dock en
risk att de medarbetare som behöver involveras, inte nås av det som förhandlas i dialogerna
och att de inte är på plats när dialogerna förs. Detta är inte minst angeläget i ljuset av att
lärosätet har två campus och omfattande distansundervisning med lärare på olika håll.
Bedömargruppen ser att det skulle vara en fördel om kopplingarna mellan olika dialoger och
processer och de resultat de generar tydliggjordes i verksamhetsplanerna eller den
övergripande verksamhetsplanen.

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.
Som ett gott exempel vill bedömargruppen särskilt peka på lärosätets goda rutiner för inrättande av
nya utbildningar och områdesnämndernas ämnesgranskningar och de åtgärder som här ingår för att
säkerställa det förväntade läranderesultatet för studenterna. Bedömargruppen ser vissa
utvecklingsmöjligheter beträffande lärosätets systematiska uppföljningar och ser ett behov av att
lärosätet arbetar vidare med att utforma ett systematiskt och dokumenterat bedömningsarbete utifrån
ett grundläggande, självgranskande kvalitetsarbete i program- och/eller ämnesmiljö. I detta arbete bör
det ingå systematiska analyser av nyckeltal och värderingar gjorda av både lärare och studenter.
Arbetslivets perspektiv bedöms vara tillfredsställande.
Bedömargruppen ser ett behov av att tydliggöra mål inom ramen för arbetslivets perspektiv samt
kvalitetssäkringen av dessa.
Studenters och doktoranders perspektiv bedöms vara tillfredsställande.
Bedömargruppen ser ett behov av att säkerställa en väl fungerande infrastruktur och process kring
kursutvärderingar, som inkluderar alla studenter oavsett om de läser på campus eller distans.
Jämställdhetsperspektivet bedöms vara tillfredsställande.
Det framgår av underlagen att lärosätet bedriver ett aktivt arbete med att integrera ett
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i verksamheten. Bedömargruppen ser ett behov av att lärosätet
utvecklar ett strategiskt tänk kring hur jämställdhetsperspektivet skulle kunna bidra till kvalitetshöjning
av utbildning och forskning, t ex som specifik utgångspunkt för kritisk reflektion över kursinnehåll.
Aspektområde uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att det finns fungerande rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling
inom lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Bedömargruppen ser ett behov av att utveckla systematiken
avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling när det gäller arbetslivsperspektivet. När det gäller
kursvärderingar ser bedömargruppen behov av utveckling vad gäller genomförande och återkoppling
av resultat och åtgärder.
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Bilaga 1
Schema för webbintervju
8:15 – 8:45
8:45 - 9:30

Avstämning bedömargruppen
Inledande samtal med ledningen –
om det övergripande
kvalitetssäkringsarbetet, mål och
strategier

9:30 – 9:45
9.45– 10:45

Bedömargruppen sammanträder
Centrala funktioner med
kvalitetsansvar’

10:45 – 11:00
11:00 – 11:45

Bedömargruppen sammanträder
Representanter från styrelsen

11:45– 12:30
12:30 - 13:15

Lunch
Samtal med studentföreträdare

13:15 – 13:30
13:30 – 14:15

Bedömargruppen sammanträder
Ansvar för genomförande av
utbildning
Arbetslivsföreträdare som
lärosätet samarbetar med:
styrelse, programråd/motsvarande
Ledning
Bedömargruppen sammanträder

14:15 – 15:00

15:00-15:15
15:00 – 16:30

Rektor: Marita Hilliges,
Ordförande i UFN (dekan): Lars Rönnegård,
Förvaltningschef: Ulf Rydén,
Prorektor: Marie Klingberg-Allvin,
Chef UFK: Jonas Tosteby
Ordförandena i de olika
områdesnämnderna: Roger Nyberg,
Katherina Dodou, Ingrid Grosse, Patrik
Larsson, Ingrid From
Kvalitetssamordnare Anna Hornström
Chef NGL: Stefan Rodheim
Ordföranden: Peter Samuelsson
Ledamöter: Ingegerd Palmer, Anna
Ehrenberg
Ordförande Dalarnas studentkår: Tom Edoff,
Student: Maria Taxell Stoltz,
Student: Amanda Söderberg
Akademichefer: Maria Görts, Magnus Jobs,
Ann Hedlund
Annica Gustavsson (Byggdialog Dalarna)
Bosse Lilja (IUC)
Niklas Hermansson (Landstinget Dalarna)
Rektor och dekan
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Bilaga 2
Schema för platsbesök
Dag 1
8:30 – 9:10

9:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00

11:15 – 12:00
12:00

13:15 – 14:00

14:15 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:00

16:15 - 17:00

Dag 2
9:00 – 9:15
9:15 – 10:00

Lärosätesrepresentanter
Rektor: Marita Hilliges, UFN:s vice ordförande/Prodekan: Sara Irisdotter
Aldenmyr, UFK:s chef: Jonas Tosteby
Fördjupningsmiljö 1: Områdesnämnden för humaniora och språk,
kvalitetssäkring av områdesnämnd.
Ordföranden i områdesnämnd Humaniora och språk: Katherina Doduo,
nämndkansliansvarig, UFK: Pierre Vogel
Kaffe
Representanter för de av UKÄ valda huvudområdena: italienska,
kinesiska, portugisiska, ryska och tyska;
Ämnesföreträdare Italienska: Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Studierektor Kinesiska: Tao Yang
Ämnesföreträdare Portugisiska: Catharina Edfeldt
Lektor Ryska: Irina Karlsohn
Ämnesföreträdare Tyska: Anneli Fjordevik
Akademichef för Humaniora och medier: Maria Görts
Avdelningschef avdelningen Humaniora: Loretta Qwarnström
Lunch
Fördjupningsmiljö 2: Avdelningen: Näringsliv och företagande,
forskningsanknytning
Ordförande områdesnämnd teknik och naturvetenskap: Roger G, Nyberg,
Ordförande områdesnämnd Samhällsvetenskap: Ingrid Grosse
Prorektor: Marie Klingberg Alvin
Dekan/FUN/UFN:s ordförande: Lars Rönnegård
Studentkårsföreträdare: Tom Edoff, Maria Taxell Stoltz
Kaffe
Ämnesföreträdare Rättsvetenskap: Hajo Holtz
Ämnesföreträdare Entreprenörskap och innovationsteknik: Carin
Nordström
Ämnesföreträdare Företagsekonomi: Jörgen Elbe
Ämnesföreträdare Industriell ekonomi: Lena Bjerhammar
Avdelningschef Maskinteknik: Patrick Kenger
Avdelningschef Näringsliv och företagande: Siril Yella
Fördjupningsmiljö 3, Akademin utbildning, hälsa och samhälle,
distansutbildning.
Kaffe
Studenter:
Ameli Jakobsson, Jimmie, sjuksköterskeprogrammet
Kerstin Hagström Backe, magisterprogrammet Fysioterapi
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Mikael Gustavsson, KPU
Avdelningschef Geografi, Natur och Matematikdidaktik: Maria Sundberg
Avdelningschef Idrott och medicin: Åsa Bergman Bruhn
Avdelningschef Omvårdnad: Ninni Wallfelt
Avdelningschef omvårdnad: Lillemor Wallin Eckardt
Avdelningschef utbildningsvetenskap: Peter Gabrielsson
Lärarutbildningskansliet Mats Tegmark (med övergripande
utvecklingsansvar för lärarutbildningarna) avdelning
utbildningsvetenskap
Lärare:
Anton Grenholm, Magister i fysioterapi, avdelning idrott och medicin
Maria Neljesjö programansvarig sjuksköterskeprogrammet, avdelning
omvårdnad,
Kerstin Ahlberg, programansvarig grundlärarprogrammet, avdelning
utbildningsvetenskap
Kerstin Erlandsson, barnmorskeprogrammet, avdelning omvårdnad.
Lunch
Ordförande områdesnämnd vård och omsorg: Ingrid From
Ordförande områdesnämnd Utbildningsvetenskap: Patrik Larsson
Interna överläggningar bedömargruppen
Rektor: Marita Hilliges, UFN:s ordförande/Dekan: Lars Rönnegård, Chef
UFK: Jonas Tosteby
Interna överläggningar Bedömargrupp
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Reg.nr
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411-00482-16

Bilaga 3
Lärosätets svar på delning av preliminärt yttrande
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