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Anvisningar till sakkunniga vid kollegial extern 

granskning av utbildningsprogram på grundnivå 

och avancerad nivå vid Teknisk-

naturvetenskaplig fakultet 

Tack för du åtagit dig uppdraget som kollegial extern granskare för  xxx programmet i yyy vid 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Här följer anvisningar för ditt arbete. 

 

Underlag för granskningen utgörs dels av skriftliga underlag, dels av intervjuer med studenter vid 

och företrädare för utbildningsprogrammet. Intervjuerna kan kombineras med ett besök eller ske 

digitalt. Minst 2 studenter och 2-3 företrädare för utbildningsprogrammet ska intervjuas.  

 

Det skriftliga underlaget utgörs av utbildningsplan, examensbeskrivning, de senaste två årens 

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner (VB/VP) inkluderande examensmålsmatris och  

programutvärderingar samt tre representativa examensarbeten.  

 

Sakkunniga sammanställer granskningen i en gemensam rapport i enlighet med anvisningarna 

beskrivna under punkterna 1-11 nedan. Dessa punkter utgör även mall för granskningsrapporten. 

Bedömningsgrunderna och anvisningarna utgår från UKÄ:s Vägledning för 

utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå (2018) samt från Umeå universitets 

kvalitetskrav för utbildningsprogram och huvudområden, bilaga 2 i kvalitetssystemet för 

utbildning (Dnr FS1.1-1324-18). Rutinerna för granskningen beskrivs i Handläggningsordning för 

kollegial extern granskning av utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (Dnr 

FS 1.1-2420-21). 

 

Under varje bedömningsområde (punkterna 1-9 nedan) ska både identifierade styrkor och 

utvecklingsområden lyftas fram och därutöver får sakkunniga gärna lämna rekommendationer, 

förslag på förändringar och åtgärder. 

 

Granskningsrapporten skickas till Kansliet för teknik och naturvetenskap, funktionsbrevlåda: 

utbildning.teknat@umu.se, senast 2022-xx-yy.  

 

Samordnare och kontaktperson är utbildningsledare.  

 

1. Utbildningsmiljö (Programmet ges i en ändamålsenlig utbildningsmiljö och med 

ändamålsenlig pedagogik) 

Bedömningsgrund: 

De studerande på utbildningsprogrammet har tillgång till en för utbildningen 

vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö, särskilda lokaler, utrustning och 

annan infrastruktur som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett 

adekvat sätt. 
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      Anvisning: 

Bedöm om utbildningsmiljön i ämnet och där utbildningen bedrivs är adekvat för 

utbildningen. Bedöm utbildningens pedagogiska upplägg samt hur detta står i samklang med 

utbildningsmiljön och lärarkompetensen. Motivera och ge eventuella rekommendationer. 

 

2. Programmet vilar på vetenskaplig/konstnärlig grund 

Bedömningsgrund: 

De studerande på utbildningsprogrammet har tillgång till en för utbildningen 

vetenskaplig/konstnärlig forskningsanknytning och en inblick i aktuell och relevant 

forskning. Vetenskapligt alternativt konstnärligt meriterade lärare deltar i utbildning 

på samtliga nivåer, ansvarar för metodologiska inslag och progression i dessa samt för 

handledning och examination av examensarbeten. 

 

Anvisning: 

Bedöm om forskning integreras i utbildningen och på vilket/vilka sätt utbildningen vilar på 

vetenskaplig/konstnärlig grund. Exempelvis om det finns koppling till aktuella 

forskningsprojekt, och hur studenterna under utbildningen ges möjlighet att träna sin 

förmåga att förstå, värdera och använda vetenskapligt baserade metoder och arbetssätt, 

alternativt teorier och metoder baserade i konstnärlig praktik. Motivera och ge eventuella 

rekommendationer. 

 

3. Säkring av nationella examensmål (Programmet säkerställer måluppfyllelse) 

Bedömningsgrund: 

Utbildningsprogrammet möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer 

genom examination att studenterna, när examen utfärdas, har visat de kunskaper och den 

förståelse, de färdigheter och förmågor samt sådan värderingsförmåga och förhållningssätt 

som anges i de nationella examensmålen. För utbildningar som leder till yrkesexamen ska 

utbildningen säkerställa att studenterna visar på sådan kunskap och förmåga att de 

självständigt kan arbeta i den profession som utbildningen leder till.  

 

Anvisning: 

Bedöm om utbildningen säkerställer att samtliga utexaminerade studenter har nått de 

nationella examensmålen. Här bör särskilt programmets examensmålsmatris beaktas. 

Motivera och ge eventuella rekommendationer. 

 

4. Internationalisering (Programmet ger studenterna internationella perspektiv) 

Bedömningsgrund: 

Under utbildningen ska de studenterna ges förutsättningar att samla internationella 

erfarenheter och perspektiv, internationella perspektiv innebär att det finns en interkulturell 

och global dimension i syfte, innehåll och genomförande av utbildningen. Inom lärarkollegiet 

kan det finnas internationella nätverk som kan komma utbildningen tillgodo. 

Studenterna har där det är genomförbart möjlighet att vara delaktiga i internationella 

utbyten. 

 

Anvisning: 

Bedöm om utbildningen och miljön erbjuder goda möjligheter för att samla internationella 

erfarenheter och perspektiv. Motivera och ge eventuella rekommendationer. 
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5. Jämställdhet (Programmet är jämställdhetsintegrerat) 

Bedömningsgrund: 

Jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande. Det betyder att det inom utbildningen bör finnas en 

medvetenhet om jämställdhet och att denna medvetenhet tar sig konkreta uttryck i både 

kvalitativa och kvantitativa åtgärder. Det kan exempelvis handla om en medveten dialog om 

jämställdhet i samband med planeringen av utbildningens upplägg och i undervisningen. Det 

kan också innebära att ett jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av kurslitteratur samt 

lärare, handledare och externa föreläsare.  

 

Anvisning: 

Bedöm om jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras väl i utbildningen. Motivera 

och ge eventuella rekommendationer. 

 

6. Arbetsliv och samverkan (Programmet har kvalitetsdrivande samverkansinslag) 

Bedömningsgrund: 

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar 

studenternas beredskap att möta arbetslivet, både inom och utom akademin.  

 

Anvisning: 

Bedöm om utbildningen ger bra stöd för en lyckad övergång till arbetslivet, exempelvis 

genom samverkansinslag inom utbildningen. Motivera och ge eventuella rekommendationer. 

 

7. Hållbar utveckling (Programmet ger studenterna perspektiv på hållbar 

utveckling) 

Bedömningsgrund: 

Utbildningens innehåll och genomförande ger studenterna kunskap och färdigheter vad 

gäller hållbar utveckling så att de, när de lämnar universitetet, har handlingsförmåga att 

verka för att FN:s hållbarhetsmål uppnås.  

 

Anvisning: 

Bedöm om utbildningen ger kunskaper och färdigheter vad gäller hållbar utveckling. 

Motivera och ge eventuella rekommendationer. 

 

8. A. Studenters inflytande (Studenterna har inflytande på planering och 

genomförande) 

Bedömningsgrund: 

De studerande har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens 

innehåll och genomförande, dvs hur kan de påverka sin utbildning, vilka beslutande och 

beredande grupper finns de med i. 

 

Anvisning: 

Bedöm de möjligheter till inflytande som de studerande har för att påverka utbildningen. Ta 

även i beaktande hur studenterna informeras om vilka möjligheter till inflytande de har. 

Bedöm om undervisningens utformning och examination bidrar till att studenterna tar en 

aktiv roll i lärandeprocessen. Motivera och ge eventuella rekommendationer. 
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8. B. Studentcentrerat lärande (Studenterna tar en aktiv roll i lärandeprocessen) 

      Bedömningsgrund: 

Undervisningens och examinationens utformning bidrar till att studenterna tar en aktiv roll i 

lärandeprocessen. 

 

      Anvisning: 

Bedöm i vilken grad utbildningens upplägg och utformning bidrar till studentcentrerat 

lärande, dvs. främjar studenternas aktiva engagemang i lärandeprocessen. Motivera och ge 

eventuella rekommendationer.  

 

9. Examensarbeten 

      Bedömningsgrund: 

Examensarbetena visar att studenten har de kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor 

som anges i examensmålsmatrisen. 

 

Anvisning: 

Examensarbetena granskas avseende vetenskaplig kvalitet (teoretisk förankring, metodik, 

analys/diskussion av resultat etc.) i relation till vad som kan förväntas på en utbildning av 

liknande typ. Motivera och ge eventuella rekommendationer.  

 

10. Sammanfattning (max 1 sida) 

• Ange styrkor med programmet och som bör behållas. 

• Ange utvecklingsområden för programmet. 

• Ange om något som saknas på programmet och i så fall, vad.  

 

11. Återkoppling på kollegial extern granskning 

Ge synpunkter på granskningsprocessen och de underlag som ligger till grund för denna. 

Ange gärna förslag till förbättringar av den kollegiala externa granskningen. 

 

 


