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Bakgrund 

Fakultetsnämnden och dess ledamöter arbetar med en mängd olika uppdrag. Huvuduppdragen är 
formulerade i rektors delegationsordning (Dnr 4350-1.1.2-2020). Inom ramen för det mandat som är 
givet i rektors delegation, har Fakultetsnämnden stora möjligheter att utforma sitt systematiska 
kvalitetsarbete. Grundutbildningsutskottet liksom Forsknings- och forskarutbildningsutskottet bereder 
ärenden som beslutas om i Fakultetsnämnden, men beslutar om vissa frågor på delegation av 
Fakultetsnämnden (för GU: Dnr 2314-1.1.2-2019 och för FFU: Dnr 2313-1.1.2-2019). Några 
arbetsgrupper finns också som hjälper Fakultetsnämnden med utveckling av vissa områden. 

I början av denna mandatperiod (1 juli 2019 – 30 juni 2022) diskuterades vilka huvudaktiviteter som 
utgör Fakultetsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Vid nämndens internat i oktober 2019 
fastställdes dessa att användas internt under höstens samtal med institutionsnämnder och dokumenteras 
härmed. Listan indikerar tre huvudaktiviteter som tillsammans med ett antal exempel illustrerar hur 
Fakultetsnämndens systematiska arbete är såväl kvalitetsfrämjande som granskande: 

Arbete med kvalitetskultur främst kvalitetsfrämjande 

Arbete med styrdokument och underlag främst kvalitetsfrämjande 

Arbete med uppföljning och utvärdering kvalitetsfrämjande men också granskande 

Tabell 1: Fakultetsnämndens systematiska kvalitetsarbete 

 

Arbete med kvalitetskultur (främst kvalitetsfrämjande) 

En huvudaktivitet är Fakultetsnämndens arbete med kvalitetskultur som har ett kvalitetsfrämjande syfte, 
exempelvis genom att främja samtal och diskussioner om vad som bidrar till hög kvalitet. 

Årlig kvalitetskonferens. Fakultetsnämnden arrangerar årligen en kvalitetskonferens där medarbetare 
bjuds in till föreläsningar och diskussioner kring angelägna och aktuella kvalitetsfrågor i akademin. De 
senaste årens kvalitetskonferenser har haft följande teman: 

2009: Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012. Var står vi idag? 
2010:  Kvalitet i utbildningen 
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2011:  Kvalitet 2012-2014. Mål o strategier  
2012:  Pedagogik och framtida utmaningar 
2013:  Akademisk kvalitet i relation till de nationella examensmålen för  

kandidatnivå + Pedagogisk meritportfölj för lärare 
2014:  Bedömning inom undervisning och forskning 
2015:  Internationalisering 
2016:  Medborgerlig bildning 
2017:  Mångkulturalitet 
2018:  Mångvetenskaplighet 
2019:  Akademiska kärnvärden och akademins kris 
2020:  Digitalisering av högre utbildning: Studenten i centrum och läraren på Zoom? 
 
Tabell 1: Teman för Fakultetsnämndens kvalitetskonferenser 2009-2020 

 

Forum för ämnen och program. Under 2018 och 2019 bjöds lärare in till ett antal Forum för att 
diskutera och utveckla undervisning och kvalitetsaspekterna hållbar utveckling, internationalisering, 
jämställdhet och lika villkor, samt samverkan. 

Ställningstagande. Fakultetsnämnden har formulerat och dokumenterat ett par ställningstaganden. Det 
är dokument som har utvecklats kring centrala begrepp i tidigare och nuvarande högskolestrategi, 
ibland i samband med kvalitetskonferenser, ibland fristående men betydelsefulla. Ett ställningstagande 
vill stimulera till och bidra till samtal och diskussioner i lärarlagen. Här är rubriker på hittills framtagna 
ställningstaganden: 

• Kollegialitet som styrform (Dnr 997-1.1.2-2017) 

• Södertörns högskolas profil medborgerlig bildning (Dnr 996-1.1.2-2017) 

• Mångkulturalitet (Dnr 829-1.1.2-2019) 
Medverkan i kvalitetsdialoger. Under 2017-2018 bjöd vicerektor för utbildning tillsammans med 
Fakultetsnämndens ordförande in högskolans ämnen till kvalitetsdialoger, samtal om kvalitet i 
utbildning. Fakultetsnämnden deltog med en representant vid varje samtal och samtalen 
dokumenterades. 

Medverkan i råd, styrgrupper osv. Högskolans råd och grupper brukar bjuda in en av 
Fakultetsnämnden utsedd representant att finnas med vid sammanträden. Ofta handlar det om en 
ledamot av Fakultetsnämnden. Dessutom är ordförande i Fakultetsnämnden ledamot i högskolans 
rektorsgrupp, ledningsgrupp och ledningsråd, leder arbetet i högskolans strategiska samverkansråd 
och deltar i ledningsgrupp och strategiska arbetsgruppen i strategiskt partnerskap mellan Södertörns 
högskola och Botkyrka kommun.  

Arbetsgrupper i Fakultetsnämndens namn. Arbetsgrupper är inrättade av Fakultetsnämnden som 
tillfälliga organ. Det huvudsakliga uppdraget är att utveckla tankar och underlag åt Fakultetsnämnden 
kring arbetsgruppens tematiska område; för närvarande finns arbetsgrupper för hållbar utveckling, 
digitalisering och kvalitetsfrågor. En ledamot i Fakultetsnämnden leder arbetsgruppen som för övrigt 
består av medarbetare vid högskolan med särskilt relevant kompetens kring det tematiska området.  
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Professors- och docentdialoger. Sedan 2016 har Fakultetsnämnden två gånger per termin bjudit in 
professorer och docenter vid högskolan till Professors- och docentdialoger för högskoleövergripande 
samtal, erfarenhetsutbyte och överläggningar, ofta med rektor.  

Vara högskoleövergripande plattform för kvalitetsdiskussioner. Sedan 2017 har Forsknings- och 
forskarutbildningsutskottet bjudit in ordföranden för styrgrupperna för högskolans fem 
forskarutbildningsområden, liksom vicerektor för forskning och forskarutbildning och prorektor, till 
erfarenhetsutbyte och samtal mellan högskolans ledande personer inklusive representanter för 
institutionsnämnder. Sedan 2020 har både Grundutbildningsutskottet och Forsknings- och 
forskarutbildningsutskottet även bjudit in representanter från högskolans fyra institutioner och 
motsvarande vid Polisutbildning och Lärarutbildningen, liksom vicerektor för forskning och 
forskarutbildning respektive prorektor med ansvar för utbildning. Samtalen bidrar till erfarenhetsutbyte 
i ett kvalitetsfrämjande syfte. Mot bakgrund av att 24 utbildningsprogram på grundnivå och 
avancerad nivå har utvärderats under 2018-2019, och haft ett år på sig att rapportera åtgärder till 
institutionsnämnder, genomförde Fakultetsnämnden januari 2021 ett första av årligt återkommande 
uppföljningssamtal för samtal om kvalitet i utbildning med representanter från institutionsnämnder inom 
de av högskolans institutioner vars program utvärderats. 

 

Arbete med styrdokument och underlag (främst kvalitetsfrämjande) 

En annan huvudaktivitet är Fakultetsnämndens arbete med styrdokument och underlag som också har 
ett kvalitetsfrämjande syfte. 

Det rör ett ständigt utvecklingsarbete med styrdokument och anvisningar som främst är ett arbete som 
inbegriper Fakultetsnämnden och Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, men 
också nämndens arbetsgrupper. Det är ett arbete som bidrar till att förbättra praxis och styrdokument 
kring exempelvis: 

● Hur ärenden bereds och beslutas, exempelvis hur ärendegången ser ut från dess att ett ärende 
startar i ett ämne och via stöd från handläggare vid Avdelningen för verksamhetsutveckling 
och myndighetsstöd, förberedelser inför beredning, och diskussion i utskotten, landar för beslut 
i Fakultetsnämnden.  

● Hur beslutsunderlag och process för beslut i Fakultetsnämnden, utskotten och av dess 
ordförande ser ut, liksom hur exempelvis studentmedverkan säkras också vid ordförandebeslut.  

● Hur riktlinjer, föreskrifter, osv. revideras, samt hur nya dokument tillkommer.  

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete kring hur integrering av kvalitetsaspekter framskrivna i 
Högskoleförordning och Högskolelag i utbildning kan se ut. Sedan 2017 har Fakultetsnämnden 
fokuserat på:  

● hållbar utveckling,  
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● internationalisering,  

● lika villkor,  

● samverkan. 

 

Arbete med uppföljning och utvärdering (kvalitetsfrämjande och granskande) 

En tredje huvudaktivitet är Fakultetsnämndens arbete med uppföljning och utvärdering av kvalitet som 
både är kvalitetsfrämjande och granskande.  

Fakultetsnämnden och dess utskott granskar löpande underlag som exempelvis ansökningar om och 
inrättande av examenstillstånd, huvudområden och utbildningsplaner; riktlinjer för rekryterings- och 
meriteringskommittéer och externa sakkunniga; föreskrifter och andra styrdokument för 
forskarutbildning. Fakultetsnämnden reviderar för närvarande med hjälp av Arbetsgruppen för 
kvalitetsfrågor systemet för utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning som ska gälla för 
perioden 2023-2028. I arbetet med uppföljningen av genomförda åtgärder verkar Fakultetsnämnden 
för ett utökat ansvar för kvalitetsuppföljning för institutionsnämnderna vid högskolan. 

En annan verksamhet utgör den plan för utvärdering och uppföljning av kvalitet i utbildningar som 
Fakultetsnämnden formulerade 2017 och som gällt för granskningscykeln 2017-2022. Utvärdering och 
uppföljning av utbildningar består av fyra sätt: 

 1) utvärdering av utbildning,  
 2) högskoleövergripande enkäter för studenter, doktorander och alumner 
 3) kursvärderingar, samt   
 4) analys av kvantitativa data/nyckeltal. 

Justeringar av den här planen har gjorts löpande och vissa delar i dessa fyra sätt har förändrats eller 
helt utgått (som t.ex. arbete med nyckeltal). Av dessa fyra sätt har Fakultetsnämndens största insats 
legat inom utvärdering av utbildning. För utvärdering av program utgör självvärdering det 
huvudsakliga bedömningsunderlaget. Inom ramen för självvärderingarna svarar de utvärderade 
utbildningarna på frågor om måluppfyllelse (nationella och lokala mål samt programmål), 
programupplägg, kurs- och programutveckling (inklusive t ex arbete med kursvärderingar och 
eventuella programvärderingar, kurs- och utbildningsplaner och progression), programprofil/-identitet, 
studentinflytande, forskningsanknytning, arbetslivskoppling (inklusive alumner), samverkan, hållbar 
utveckling, jämställdhet och internationalisering. En beskrivande del kompletteras med en analyserande 
och värderande del där programmen för fram sin syn på utvecklingsmöjligheter inom olika områden. 
Utvärdering av huvudområden avsåg medverkan av externa sakkunniga. Pilotomgången visade dock 
inte önskat utfall, varpå resterande utvärdering av huvudområden ställs in för perioden och att 
erfarenheterna därifrån tas med i utvecklingen av en ny plan för perioden 2023-2028. 



  

 
  5 (5) 

För utvärdering av forskarutbildning används flera olika typer av bedömningsunderlag; 
självvärdering, intervjuer, genomströmningssiffror och befintliga dokument. Detta innebär att 
forskarutbildningen utvärderas såväl vad gäller miljö och organisation, som resultat och genomförande. 
Såväl forskarutbildningsämne som forskarutbildningsområde bidrar med underlag till utvärderingen. 
Granskningen genomförs av en extern ämnessakkunnig som samarbetar med en intern sakkunnig. 
Intervjuer genomförs av de sakkunniga med, representanter från forskarutbildningsämnet (inklusive 
ämnets styrgruppsrepresentant) och med representanter för ämnets doktorander. 

För kännedom:  

Institutionsnämnder 
Kursplanenämnden vid Polisiärt arbete 
Rektor 
Prorektor 
Vicerektor 
Förvaltningschef 

För åtgärd:  

Dekan Peter Dobers 
Prodekan Stina Bengtsson 
Prodekan Björn Hassler 

  


