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Kvalitetssystem för Lärarhögskolan 

1. Lärarhögskolans kvalitetssäkringsarbete 
Enligt ”Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet” (dnr. 103-2725-11) 
ska Lärarhögskolan vid Umeå universitet: 

• samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå 
universitet, 

• vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter inom såväl som utanför 
universitetet. 

 
Målsättningen med Lärarhögskolans kvalitetsarbete är att ge utbildningar med hög kvalitet som 
uppfyller examensordningens mål för respektive examen och där universitetets samlade kompetens 
tas till vara på ett ändamålsenligt vis. Kvalitetsarbetet ska också säkerställa att verksamheten följer 
lagar och förordningar samt Umeå universitets visioner och dokumenterade målsättningar, regelverk 
och policybeslut. 
 
Inledningsvis beskrivs organisation och ansvarsförhållanden för kvalitetssystemet. Därefter återges 
strategier för genomförande, uppföljning och utveckling av kvalitetsarbetet med ansvarsfördelning och 
tidsplan för respektive komponent i systemet. Avslutningsvis beskrivs hur kvalitetsarbetet återkopplas 
samt rutiner för uppföljning av själva kvalitetssystemet. 

2. Organisation och ansvarsförhållanden 

Organisation och ansvarsfördelning: 

Lärarhögskolans styrelse har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom forskning, utbildning 
och samverkan. Operativt ansvarig för kvalitetsarbetet är Lärarhögskolans rektor. 

Rektor vid Umeå universitet fastställer treåriga verksamhetsmål med strategier och 
uppföljningskriterier för Lärarhögskolans verksamhet på förslag av Lärarhögskolans styrelse. Utifrån 
upprättade delmål fastställer Lärarhögskolans styrelse årligen en aktivitetsplan som följs upp årligen.  

Lärarhögskolans ledningsgrupp: består av rektor, biträdande rektorer och kanslichef. I 
ledningsgruppen behandlas generella planerings- och kvalitetsfrågor. 

Programråd: Programråd utgör basen i Lärarhögskolans kvalitetsarbete på utbildningssidan. 
Programråden leds av en ordförande.  
 
Lärarhögskolan har inrättat fem programråd: 

• programrådet för förskollärarprogrammet, 
• programrådet för grundlärarprogrammet, 
• programrådet för ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen, 
• programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 
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• programrådet för studie- och yrkeslärarprogrammet och yrkeslärarutbildningen. 
 
Programråden har till uppgift att [revideringsförslag till rektor]: 

• granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av programmets/inriktningens 
hela innehåll, 

• ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet, 
• bereda beslut om utbildningsuppdrag, 
• vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision av befintliga 

kurser som ingår i programmet, 
• genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet 

Lärarutbildningsråd: Lärarhögskolan har inrättat ett råd för informations- och erfarenhetsutbyte 
mellan program. Rådet har till uppgift att ”för styrelsen och rektors räkning bereda icke 
programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom Lärarhögskolans 
ansvarsområde” (se Instruktion för Lärarhögskolan UmU 103-2725-11).  
 
Forskningskommitté: Lärarhögskolan har inrättat en forskningskommitté som har till uppgift att för 
styrelsen och rektors räkning bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan. Forskningskommittén 
ansvarar för att ta fram förslag till kvalitetsbaserad fördelning av forskningsresurser samt att granska 
och analysera olika nyckeltal för forskningens kvalitet såsom publikationer/citeringar och externa 
anslag. (se Instruktion för Lärarhögskolan UmU 103-2725-11). 

Stödfunktioner: Lärarhögskolans kansli ansvarar för Lärarhögskolans servicefunktioner. 
Huvudansvarig är kanslichefen. 

3. Strategier för genomförande, uppföljning och utveckling av kvalitetsarbetet 
Följande komponenter ingår i Lärarhögskolans kvalitetssystem. I tabellen anges även 
ansvarsfördelning samt tidsplan för respektive aktivitet. 

 Aktivitet Regelbundenhet Ansvarig Kommentar 

Utbildning på grund- och avancerad nivå: 

Nybörjarenkät 
alternativt 
studiebarometer på 
grundnivå (Aktivitet 1 
i UmU:s 
kvalitetssystem). 

Varvas årligen Kanslichef 

Syftet är att inhämta information från 
nybörjarstudenter samt studenter ungefär 
halvvägs in i utbildningsprogram. Informationen 
ska ligga till grund för aktiviteter och/eller 
beslut. 

Säkring av 
examensmål för 
program/examina 
(aktivitet 4 UmU:s 

Årligen Kanslichef  
Genom en matris som årligen följs upp och 
revideras i dialog med programråd och 
inblandade institutioner. 
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kvalitetssystem) 

Utvärdering av 
utbildningsprogram 
(aktivitet 5 UmU:s 
kvalitetssystem) 

        Årligen 
Programråds-
ordförande  

Syfte: utvärdering av varje programkull för att 
ta tillvara studenters och lärares erfarenheter 
av att nå utbildningsmålen och utveckla 
utbildningen samt säkerställa att progression 
och generiska färdigheter uppnås samt att 
frågor rörande internationalisering och 
samverkan behandlas. 

Granskningen ligger till grund för kommande 
års verksamhetsplanering. 

 

Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan 
för varje program. 
(aktivitet 6 UmU:s 
kvalitetssystem) 

Årligen 
Programråds-
ordförande 

Redovisningen ska utgöra underlag för 
”Programutvärdering med kollegial granskning” 
samt ”Extern utvärdering av yrkesprogram och 
generella examina” 

Utvärdering av kurser 
(aktivitet 7 UmU:s 
kvalitetssystem): 
 

Årligen 
Prefekt 

 

Redovisningen ska utgöra underlag för 
institutionernas verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan samt för dialoger inom 
utbildningsprogram och med LH:s ledning. 

Uppföljning av 
studentkårsskrivelse 
(aktivitet 8 UmU:s 
kvalitetssystem) 

Vart tredje år Rektor 

I samråd med studentkårerna väljs ett antal 
områden från studentkårsskrivelsen ut för att 
arbeta vidare med på 
fakultets/lärarhögskolenivå för att utveckla 
kvalitén i utbildningen samt följa upp 
föregående studentkårsskrivelses åtgärdsplan.  

Kollegial granskning 
av program (aktivitet 
9 UmU:s 
kvalitetssystem), 

Vart tredje år Rektor 

En programutvärdering som inkluderar en 
kollegial granskning av studenterna och ev. 
andra intressenters 
(lärare/arbetslivsföreträdares) åsikter från 
programutvärderingen i relation till 
utbildningsplan och VB/VP för programmet. 
Utvärderingen syftar till att säkra utbildningens 
kvalitetskriterier inklusive samverkan och 
internationalisering och ska ge stöd för 
utveckling och uppföljning av 
förändringsinsatser. 

 



 

Lärarhögskolan 
 

Fastställt av Lärarhögskolans 
styrelse 2016-02-25,  
reviderat 2016-09-20 
FS 1.1-1628-16 

Bilaga p 50 B 

 

 4 

Resultaten av respektive granskande komponent återkopplas till Lärarhögskolans ledning och styrelse 
och ger upphov till utvecklings- och förändringsinsatser. 

 

4. Återkoppling av kvalitetsarbetet 

Fakultetsaudit 
(aktivitet 10 UmU:s 
kvalitetssystem) 

Vart sjätte år 
Universitets-

ledningen 

Auditen genomförs för att både säkra 
utbildningsorganisationen och utveckla stödet 
på fakultetsnivå för utbildning på grund- och 
avancerad nivå.  

Extern utvärdering av 
yrkesprogram och 
generella examina 
(Aktivitet 11 UmU:s 
kvalitetssystem) 

Vart sjätte år Rektor  

Syftet är att säkra utbildningens mål, 
progression, kvalitet och aktualitet i relation till 
lagstadgade krav och nationella 
kvalitetskriterier. Ska innehålla en granskning 
av utbildningarnas användbarhet i samhället.  

Mittprogramsutvärderi
ng 

Årligen 
Programrådsordf

örande 

Syftet är att ta tillvara studenters erfarenheter 
av utbildningen och stämma av relationen 
mellan olika delar av utbildningen. 

Granskningen ligger till grund för kommande 
års verksamhetsplanering. 

Gäller ej KPU, yrkeslärarprogrammet och 
specialpedagog-/speciallärarprogrammen. 

Alumnenkät 
Vartannat år 

Kanslichef 
Via SCB tillsammans med ett tjugotal lärosäten 
i landet. 

Utvärdering av forskning 

Uppföljning av 
forskningssatsningar 

 Enligt tidsplan för 
respektive 
satsning 

Kanslichef   

Utvärdering av forskarskolan: 

a) kurser, seminarier, 
internat för varje kull 

 Vart annat år 
Forskarskolans 
föreståndare 

  

b) övergripande 
extern utvärdering 

Vart sjätte år Rektor    
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Återkoppling och informationsspridning: 

Återkoppling och informationsspridning av kvalitetsarbetet sker inom ramen för följande aktiviteter: 

- månadsvisa möten med universitetsledningen, 
- Lärarhögskolan styrelsemöte 2-3 gånger per termin, 
- möte med verksamhetsföreträdare/prefekter/studierektorer 2-3 gånger per termin,  
- rektors beslutsmöte, 
- veckovisa ledningsgruppsmöten, 
- regelbundna möten med studentrepresentanter (studentdialoger), 2-3 gånger per termin, 
- facklig samverkan, 3 gånger per termin, 
- regelbundna möten med kommunföreträdare och Region Västerbotten, 1 gånger per termin 

(samverkansforum), 
- nyhetsbrev till skolhuvudmän och lärare i regionen (månadsvis). 

5. Uppföljning av kvalitetssystemet 
Lärarhögskolans kvalitetssystem revideras löpande i den mån nya riktlinjer eller ändrade 
omständigheter kräver det. En mer genomgripande utvärdering av Lärarhögskolans kvalitetssystem, 
som kan ligga till grund för större förändringar, sker i samband med den regelbundet återkommande 
fakultetsauditen.  

 

Referenser: 

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet FS 2015/1433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Programrådens arbete med kvalitetsarbetet i relation till budget- och 
verksamhetsår 

http://www.umu.se/digitalAssets/172/172641_kvalitetssystem-fr-utbildning.pdf
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Den kombinerade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen (för kommande år) består av: 

- nyckeltal (ansökningsstatistik, genomströmning, in- och utresande) information om 
kommande års beställningar och utvärderingar (ifylls av Lärarhögskolan), 

- programanalys, en kortfattad redovisning av resultatet av genomförda uppföljningar av 
respektive program (verksamhetsberättelse) inklusive förslag till förändringar och åtgärder, 

- äskanden av medel för kommande års aktiviteter (mindre utvecklingsprojekt, resa, fika mm). 
Notera dock, att äskanden för större utvecklingsprojekt ska vara LH:s ledning tillhanda 
senast den 30 september, så att förslaget kan beredas i samband med arbetet med 
nästkommande års budget som fastställs i mitten av oktober. 
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