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Granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Gymnastikoch idrottshögskolan
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Gymnastik- och idrottshögskolan det
samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.
Gymnastik- och idrottshögskolan ska senast 22 oktober 2021 inkomma med en
redogörelse för de åtgärder som vidtagits avseende bedömningsområdena Styrning och
organisation, Utformning, genomförande och resultat samt Jämställdhet. UKÄ tillsätter
en bedömargrupp som kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits. Om lärosätets
kvalitetssäkringsarbete fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande
granskningen innebär det att ytterligare en uppföljande granskning görs efter en tid som
UKÄ och lärosätet i varje enskilt fall kommer överens om.

Ärendets hantering
UKÄ granskar perioden 2017–2022 kvalitetssäkringsarbetet vid samtliga lärosäten som
ger examina på högskolenivå. Granskningarna utgår 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), 20151
och har skett i enlighet med UKÄ:s 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).
För granskningen av Gymnastik- och idrottshögskolan har UKÄ efter ett
nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av sakkunniga, en student- eller
doktorandrepresentant och en arbetslivsföreträdare.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bedömargruppens
yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med
vidhängande motivering av nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens
yttrande).
Bedömningsområden:
- styrning och organisation
- förutsättningar
1

Se även UKÄ:s översättning Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG), 2015
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utformning, genomförande och resultat
jämställdhet
student- och doktorandperspektiv
arbetsliv och samverkan

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 4 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
Bedömargruppen anser att bedömningsområdet Styrning och organisation, Utformning,
genomförande och resultat samt Jämställdhet inte är tillfredsställande. Med utgångspunkt i
bedömargruppens förslag ger UKÄ lärosätets kvalitetssäkringsarbete det samlade omdömet
godkänt med förbehåll. Bedömargruppens samlade omdöme redovisas i bilaga 1.
Ett lärosäte vars kvalitetssäkringsarbete fått det samlade omdömet godkänt
kvalitetssäkringsarbete med förbehåll uppfyller inte samtliga bedömningsområden som
UKÄ tagit fram. UKÄ:s uppfattning är att lärosätets kvalitetssäkringsarbete ska följas
upp på de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredsställande.
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning
av utredaren Carin Dänsel i närvaro av biträdande avdelningschefen Viveka Persson, och
strategi- och planeringsansvariga Per Westman.

Anders Söderholm
Carin Dänsel

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Gymnastik- och idrottshögskolan
Lärosäte

Samlat
omdöme

Gymnastik- och idrottshögskolan

Godkänt med
förbehåll

Sammantaget visar underlagen att kvalitetssäkringsarbetet endast kan godkännas med förbehåll.
Bedömningsområdena Styrning och organisation, Utformning, genomförande och resultat samt
Jämställdhet bedöms som inte tillfredsställande. Lärosätet har till stor del processer och rutiner för att
kunna säkra kvalitet och bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan vidareutveckla och åtgärda
bristerna i de bedömningsområden som inte är tillfredsställande inom två år.
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
”Lärosätets kvalitetssystem är nytt och har enligt självvärderingen en övergripande struktur med tre
huvudområden: utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt övriga
områden som inkluderar samverkan, internationalisering, student- och doktorandinflytande, lika villkor,
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. För de två första områdena finns det till stor del,
processer, rutiner och beskrivningar för att, fullt utvecklat, kunna säkra kvaliteten. Inom det tredje
området finns cykler som ännu inte genomförts och där det inte finns tydliga beskrivningar av hur
kvalitetssäkringsarbetet ska ske, hur informationen ska tas om hand och hur den ska kommuniceras
till organisationen. Lärosätet har en kvalitetspolicy som tillsammans med kvalitetssystemet har en
tydlig koppling till lärosätets strategi. Bedömargruppen upplever att lärosätet har förmåga att identifiera
utmaningar och visar förmåga att hitta lösningar på flera av dem. Då lärosätet är litet sker delar av
informationsflödet och andra processer informellt vilket i vissa situationer kan vara både lämpligt och
effektivt. Det är däremot bedömargruppens uppfattning att lärosätet bör vidareutveckla den
systematiska uppföljningen och även renodla och förenkla själva systemet. Ett sätt att göra detta
skulle kunna vara att cykler, såsom internationalisering, samverkan och lika villkor, inkluderas i cykler
för kvalitetssäkring och uppföljning av kurser och program för såväl utbildning på grund- och
avancerad nivå som för utbildning på forskarnivå.
Lärosätet har god översikt över personalsituationen och har genom självvärderingen och i samband
med platsbesöken redogjort för identifierade utmaningar man vill fortsätta arbeta med. Ett viktigt
dokument i detta arbete är lärosätets kompetensförsörjningsstrategi som utgör en grund för en
systematisk och samlad satsning på personalens kompetens. Dokumentet är också centralt i den
treåriga cykeln för uppföljning av lärosätets kompetenssatsningar. Denna cykel finns beskriven men är
ännu inte genomförd och bedömargruppen upplever att det finns skäl att förtydliga och komplettera
denna beskrivning.
Det operativa arbetet med utformning, inrättande och nedläggning av utbildning har en tydlig
ansvarsfördelning medan denna inte är lika uppenbar för de befintliga utbildningarnas uppföljning och
utveckling, där mellanled och funktioner är många. Även säkerställande av måluppfyllelse av
studieresultat och studenternas aktiva roll i lärandeprocesserna utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan
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tydliggöras och utvecklas vidare. Utbildningarnas forskningsanknytning bedöms tillfredsställande men
bedömargruppen ser även här förbättringspotential. Som utvecklingsområde föreslår bedömargruppen
att kopplingen mellan utbildning och forskning på ett tydligare sätt tas upp, granskas och
kvalitetssäkras, i kurs- och programanalyser.
Lärosätet bedriver forskning inom jämställdhet och det finns också ett flertal kurser på lärosätets
utbildningsprogram där jämställdhet tas upp vilket bedömargruppen ser som en styrka och potential
som kan vidareutvecklas. Bedömargruppen anser trots detta att lärosätet saknar ett kontinuerligt och
medvetet utvecklingsarbete för att beakta jämställdhet. Varken i dokumentationen eller under
platsbesöken framkom beskrivningar av hur lärosätet systematiskt inbegriper och beaktar jämställdhet
i utbildningars innehåll, utformning och genomförande.
Enligt lärosätes självvärdering och styrdokument samt den information som framkommit under
platsbesöken ges en övergripande positiv bild av studenters och doktoranders möjlighet att utöva
inflytande över utbildning och studiesituation. Lärosätet har visat belägg för att studenter och
doktorander ges möjlighet och engageras att delta i det systematiska arbetet för att utveckla kurser
och program. Bedömargruppen har trots detta uppmärksamt ett antal utvecklingsområden; en bättre
planering av mötestider som tar hänsyn till kåraktivas studier, förbättrad ansvarsfördelning vid
återkoppling av enkätresultat och dokumentation hur resultat tas till vara samt information om enskilda
studenters möjlighet och vägar att ge synpunkter på sin utbildning.
Utbildningarna vid lärosätet har skapats för att tillgodose behov på arbetsmarknaden vilket leder till en
god användbarhet och anställningsbarhet för studenterna. Det finns i de flesta program en stark
koppling till arbetslivet under utbildningen. Det är dock inte helt tydligt för bedömargruppen hur
lärosätet följer upp och tar till vara på de omvärldsanalyser och samverkansträffar som genomförs
regelbundet. Lärosätet beskriver tydligt att uppföljning av samverkan ska ske genom de systematiska
uppföljningscyklerna var tredje år. Då högskolan ännu inte kommit till år tre i cykeln har detta arbete
ännu inte konkretiserats.
Avslutningsvis ser bedömargruppen positivt på att lärosätet initierat en extern granskning av
forskarutbildningen och vill samtidigt starkt rekommendera liknande egeninitierad extern utvärdering
av de utbildningar som inte utvärderas av UKÄ, detta som ett komplement till det kontinuerliga inre
uppföljningsarbetet som sker vid lärosätet.”

