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Instruktioner för 2021 års delavstämning inom ramen 
för SLU:s kvalitetssäkringssystem – utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå 

Syfte och målgrupp 
Syftet med dokumentet är att tillhandahålla instruktioner inför utbildnings-
nämndens (UN) delavstämning VT 2021 avseende kvalitets-/utvecklingsarbetet 
inom de program som granskades inom ramen för SLU:s systematiska 
kvalitetssäkring 2019:  

• Agronomprogrammet – ekonomi  
• Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram  
• Djursjukskötarprogrammet  
• Ekonomi – hållbar utveckling  
• Etologi och djurskydd – kandidatprogram  
• Lantmästare – kandidatprogram  
• Skogsmästarprogrammet 
• Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram  
• Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram  

Målgrupper är programnämnderna (PN). 

Vad ska göras och när? 

Vad När Hur Ansvar 

PN:s reflektion och analys av kvalitets-
/utvecklingsarbetet i förhållande till den 
genomförda kvalitetssäkringen. 
• Utvecklingsåtgärder som har 

genomförts hittills? 
• Konkreta resultat i förhållande till vad 

man vill uppnå? 
• Finns en plan för det fortsatta 

utvecklingsarbetet? Beskriv vad som 
återstår att göra. Ange 
ansvarsfördelning och tidsplan.  

• PN:s egen bedömning av hur 
utvecklingsarbetet framskrider. 

22 april 
2021 

Kort 
skriftligt 
underlag till 
UN. 
 

PN 

20-21 
maj 2021 

Muntlig 
presentation. 

PN-
ordförande 

UN:s bedömning av kvalitets-/ 
utvecklingsarbetet och ev. behov av 
ytterligare avstämning innan ordinarie 
uppföljning. 

20-21 
maj 2021 

Diskussion och 
beslut under 
sittande möte. 

UN 
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Bakgrund 
SLU:s kvalitetssäkringssystem1 syftar till att stödja och tydlig-/synliggöra en 
kvalitetskultur som innebär kontinuerlig och strategisk utveckling och förbättring 
av utbildningarna. Grundprincipen för kvalitetssäkringsarbetet, där varje SLU-
utbildning på grundnivå och avancerad nivå granskas enligt en sexårscykel, innebär 
att PN:erna utifrån en uppsättning SLU-gemensamma kvalitetsstandarder gör en 
nulägesanalys av utbildningen. Nulägesanalysen ligger till grund för en 
utbildningsspecifik kvalitetsdialog mellan UN och ansvarig PN. Baserat på 
nulägesanalysen och kvalitetsdialogen fastställer UN en kvalitetsrapport som 
innehåller en bedömning av utbildningens kvalitet samt anger vilka utvecklings-
åtgärder programnämnden förväntas genomföra.  

UN följer sedan upp kvalitets-/utvecklingsarbetet och uppnådda resultat. Som 
framgår av fig. 1 nedan sker uppföljningen i normalfallet i två steg. I steg 1 gör 
UN, ca 1 ½ år efter kvalitetssäkringen av en viss utbildning, en delavstämning med 
fokus på hur berörd PN har tagit sig an genomförandet (”färdriktningen”) och hur 
det går (”styrfart”) 2. Om UN bedömer att kvalitets-/utvecklingsarbetet är igång på 
ett tillfredsställande sätt görs uppföljningen i steg 2 i samband med nästa 
kvalitetsdialog. Fram till dess är det PN:s ansvar att ”övervaka” utvecklingen och 
vid behov lyfta eventuella problem till UN. I samband med nästa kvalitetsdialog 
görs en mer detaljerad uppföljning av genomförda åtgärder och resultat. Om UN i 
steg 1 däremot anser att det finns brister i/oklarheter avseende berörd PN:s 
kvalitets-/utvecklingsarbete kan UN besluta om en tätare uppföljning. Upplägget 
för detta avgörs från fall till fall. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                      
1 Se ”Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar” (SLU.ua 2016.1.1.2-4643) och 
”Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU” (SLU.ua 2018.1.1.2-501) för en 
beskrivning av principerna bakom respektive implementeringen av SLU:s kvalitetssäkringssystem. 
2 Enligt ”Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU” (SLU.ua 2018.1.1.2-501) 
ska en översiktlig avstämning göras ca 18 månader efter respektive kvalitetsdialog. 

Fig. 1. Illustration av hur huvudmomenten i SLU:s kvalitetssäkringssystem förhåller sig till det s.k. 
kvalitetshjulet/Demingcykeln. Vad gäller genomförandefasen avser ”färdriktning” hur 
programnämnden har tagit sig an genomförandet av de i analysfasen identifierade/beslutade 
utvecklingsåtgärderna, och ”styrfart” hur det går. (Illustrationen är framtagen utifrån en förlaga från 
Wageningen University and Research) 
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