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Policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning vid 
Kungl. Konsthögskolan 
 
Inledning 
 
Som en följd av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) 
regeringsuppdrag att ta fram ett nytt nationellt system för 
kvalitetssäkring av högre utbildning har Sveriges statliga 
lärosäten fått ett större ansvar för att bedriva ett systematiskt 
kvalitetssäkringsarbete med fokus på den egna 
utbildningsverksamheten och tillhörande administrativa 
verksamhetsprocesser. 
 
Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika 
typer av granskningar 
 



	    

	  

 
 
 
Denna policy syftar till att beskriva processerna inom och 
utgångspunkterna för Kungl. Konsthögskolans system för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av den bedrivna 
utbildningsverksamheten.  
 
Enligt lärosätets delegationsordning har rektor delegerat det 
övergripande kvalitetsansvaret till prorektor. Ansvaret för 
policyns förverkligande åligger dock Kungl. Konsthögskolans 
Ledningsråd och Utbildnings- och forskningsnämnd som 
tillsammans borgar för att verksamhetens samtliga delar (utifrån 
skilda perspektiv) arbetar engagerat, proaktivt och systematiskt 
med att utveckla utbildningskvaliteten inom lärosätet. En 
grundläggande förutsättning för att bedriva ett 
lärosätesövergripande kvalitetsarbete av hög kvalitet är alla 
medarbetares och studenters delaktighet och engagemang. 
 
Kungl. Konsthögskolans kvalitetsarbete omfattar alla de organ, 
processer, dokument och aktiviteter som skapar förutsättningar 
för att utveckla utbildningskvaliteten vid lärosätet. 



	    

	  

 

Utgångspunkter för systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
Det bedrivna kvalitetsarbetet ska bidra till att utbildningen 
ständigt förbättras och utvecklas för att möta de krav och 
förväntningar som kommer från studenter, övriga intressenter 
och i vad som framgår av de regelverk som styr 
högskolesektorns arbete. Utgångspunkterna för Kungl. 
Konsthögskolans kvalitetsarbete är att det bedrivs inom det 
fastställda kvalitetssystemets ramar, och att det utvecklas i 
riktning för att nå lärosätets vision och strategiska mål. 
 
Kungl. Konsthögskolan kvalitetsarbete ska 
 
1. Tillämpa transparenta och tydliga verksamhetsprocesser för 
planering, genomförande, uppföljning och eventuella åtgärder 
för att utveckla kvaliteten av den bedrivna utbildningen som en 
integrerad del av den ordinarie verksamheten  
 
2. Sträva efter att utbildningen alltid håller en hög kvalitet som 
uppstår genom professionella möten mellan personal och 
studenter 
 
3. Säkerställa att utbildningen bedrivs enligt gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och interna policybeslut 
 
4. Främja och omfatta skilda konstnärliga uttryck som bryts mot 
varandra med reflektion och generositet 
 
5. Utveckla goda pedagogiska former och miljöer som leds av en 
engagerad lärarkår bestående av etablerade konstnärer med 
högskolepedagogisk kompetens 
 
6. Kungl. Konsthögskolans utbildningsverksamhet ska 
genomsyras av jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv 
 



	    

	  

7. En öppen redovisning av det interna kvalitetsarbetet skapar 
goda incitament för ett ömsesidigt deltagande och engagemang 
för såväl studenter som personal genom vilket  konstens och 
bildningens frihet värnas  
 
8. Visa på en tilltro till förmågan att våga utvecklas genom att 
bidra till att sprida goda exempel inom och utanför Kungl. 
Konsthögskolan 
 

Övergripande processer 
1. Lokal kontinuerlig planering, genomföring, uppföljning och 
utveckling 
 
Ett kontinuerligt planerings-, genomförande-, uppföljnings- och 
utvecklingsarbete ska bedrivas på såväl områdes- som 
förvaltningsnivå med fokus på att utbildningen når de mål som 
anges i nationella lagar, författningar, förordningar, lokala 
strategier (t.ex. VP och vision) och i, - Standarder och riktlinjer 
för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre 
utbildning (ESG). 
 
Kungl. Konsthögskolans kvalitetsarbete ska fokusera på följande 
aspekter: 
 

-‐   Att de faktiska studieresultaten motsvarar lokala 
lärandemål som nationella examensmål 

-‐   Att undervisningen sätter studenternas lärande i centrum 
genom att utbildningarna utformas och genomförs på ett 
sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationen 

-‐   Att undervisningens innehåll och form vilar på konstnärlig 
grund med vetenskapliga inslag  

-‐   Att beprövad erfarenhet utmanas genom konstnärliga 
risktaganden och experimenterande för att konsten ska 
växa  



	    

	  

-‐   Att antalet undervisande personal står i proportion till 
utbildningens omfattning och innehåll samt att de har 
aktuell och adekvat konstnärlig och ämnesmässig, 
högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens 

-‐   Att utbildningen är relevant för studenternas och 
samhällets behov 

-‐   Att studenterna har inflytande i planering, genomförande 
och uppföljning av utbildningen 

-‐   Att en systematisk kontinuerlig uppföljning och utveckling 
av utbildningarna genomförs 

-‐   Att en för alla studenter likvärdig, tillgänglig och 
ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger  

 
Utbildnings- och forskningsnämnden och områdena bör i sitt 
planerings- och uppföljningsarbete av utbildningarna beakta de 
ramar och bedömningsgrunder som Universitetskanslerämbetets 
tillsynsuppdrag utgår ifrån. 
 
Efter den inledande inventeringen av Kungl. Konsthögskolans 
planerings-, genomförande- och uppföljningsarbete av den 
bedrivna utbildningsverksamheten åligger det UFN och 
områdena att årligen följa upp kvalitetsutvecklingen av 
utbildningarna med särskilt fokus på systematisk uppföljning 
och beslutade åtgärder. 
 
2.   Utbildningsutvärdering med extern bedömning 
 
Externa bedömning av Kungl. Konsthögskolans utbildningar 
bidrar till att utveckla dess kvalitet. Den externa bedömningen 
utgör en del av flera inom det interna kvalitetsarbetet och syftar 
till att granska hur kvalitetsarbetets fungerar i praktiken samt 
att utbildningarna svarar mot de kriterier som gäller för den 
kontinuerliga uppföljningen som beskrivs ovan. 
 
Utbildnings- och forskningsnämnden (hädanefter UFN) initierar 
utvärdering av all utbildning under en femårsperiod. Studenter 
ska erbjudas medverkan i planering och uppföljning av 



	    

	  

utvärderingen. Utvärderingarna ska genomföras av 
konstnärligt, pedagogiskt och vetenskapligt sakkunniga inom 
fältet med minst en studentrepresentant. Minst två externa 
bedömare ska ingå i bedömargruppen som fastställs av UFN 
eftersamråd med ledningsråd. 
 
Beslut om vad som utgör underlag för bedömargruppen fattas av 
UFN efter samråd med ledningsråd och bedömargruppen. Efter 
att bedömargruppen tagit del av underlaget genomför de fysiska 
intervjuer med företrädare för utbildningen och studenter samt 
går igenom relevanta styrdokument. 
 
Bedömargruppen sammanfattar genom ett utlåtande vad som 
behöver utvecklas för att utbildningen ska kunna möta ovan 
nämnda kriterier. Därefter ansvarar UFN för att åtgärder vidtas 
på basis av utvärderingarna. Bedömarutlåtandet och planerade 
åtgärder ska publiceras och tillgängliggöras för såväl 
medarbetare som studenter. 
 
3. Universitetsgemensam kontinuerlig uppföljning och 
utveckling 
 
Prorektor ska årligen i egenskap som kvalitetsansvarig följa upp 
policyns utgångspunkter och efterlevnad och eventuella externa 
utbildningsutvärderingar. Det samlade kvalitetsansvaret för 
löpande uppföljning av kurs- och utbildningsutvärderingar inom 
den reguljära verksamheten åligger UFN. 
 
En betydelsefull del i Kungl. Konsthögskolans kvalitetsarbete är 
att värna om den konstnärliga friheten och ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte mellan olika konstnärliga fält och praktiker.  
 
Inom ramen för UFN:s ordinarie arbetsuppgifter ingår även att 
årligen lyfta fram goda exempel från undervisningen samtidigt 
som även utmaningar och utvecklingsområden ska analyseras i 
relation till kurs- och programutvärderingar och lärarkollegiets 
egna erfarenheter. Ovan erfarenheter och UFN:s analys ska 
sammanställas i en rapport som överlämnas till lärosätets 
ledningsråd inför efterkommande läsårs verksamhetsplanering. 



	    

	  

 
UFN ska årligen revidera kvalitetspolicyn efter förslag på 
förbättringsområden från ledningsrådet.                      
  

 
 
(Beslutad UFN 2019-11-08) 
    

 
 
 
 


