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Uppdraget - verksamhetsplan 2018-2020

• Utforma kvalitetssystem för utbildningsformerna samt 
tydliggöra dess komponenter.

• Se över nuvarande kvalitetssystem för YH och revidera 
utifrån behov

• Ta fram kvalitetssystem för Tolkutbildningar inom 
folkbildningen och Konst- och 
kulturutbildningar/Utbildningar med endast tillsyn

• Ta fram övergripande kvalitetskriterier
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Övergripande utgångspunkter

• Regelverken som styr verksamheten är fundament 
som kvalitetssystemet bygger på 

• Gemensam struktur för alla utbildningssystem

• Gemensamt kvalitetsbegrepp - kvalitet i 
utbildningarna och i myndighetens verksamhet med 
utbildningarna

• Övergripande kvalitetskriterier för respektive 
utbildningssystem 

• Specifika kvalitetskriterier med indikatorer för 
processer utifrån övergripande kvalitetskriterierna
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Kvalitetssystemets omfattning
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Kvalitetssystemet omfattar två nivåer

Nationell nivå

Utbildningsnivå
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Övergripande kvalitetskriterier

för yrkeshögskolan
Övergripande kvalitetskriterier för yrkeshögskolan Utgångspunkt  i bestämmelser

Utbildningarna är utformade så att de

tillgodoser ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet 

eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat 

yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av 

betydelse för individen och samhället.

YHL 1 §, YHF 1 kap. 3 §

Utbildningarna präglas av en stark arbetslivsanknytning och 

genomförs i samverkan mellan arbetsliv och 

utbildningsanordnare.

YHL 6 § p 1, 3 och 4, YHF kap 2 2 §

Utbildningarna är utformade för att ge de studerande 

förutsättningar att nå utbildningarnas mål och de krav som 

ska gälla för en examen.

YHL 6 § p 2, 15 §, YHF kap 3 3 §, kap 2 1 § och 7 

§ p 9

Utbildningarna genomsyras av ett systematiskt 

kvalitetsarbete och utvecklas.

YHL 6 §, p 4, YHF kap 4 2 §

Utbildningarna är utformade i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och med respekt 

för vår gemensamma miljö. Inom utbildningarna främjas 

jämställdhet och kränkande behandling motverkas aktivt.

YHL 3 §, YHL 6 § p 5
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Övergripande kvalitetskriterier för konst- och 

kulturutbildningar

• Konst- och kulturutbildningarna är en del av kulturlivet och bidrar till dess 
utveckling. De förbereder för högskoleutbildningar som kan leda fram till 
konstnärliga examina, medverkar till att utveckla ett kvalificerat 
yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området, eller har 

ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.

• Utbildningarna är utformade för att ge de studerande förutsättningar att 
nå utbildningens mål.

• Utbildningarna genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete och 
utvecklas.

• Utbildningarna är utformade i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och med respekt för vår gemensamma miljö. 
Inom utbildningarna främjas jämställdhet och kränkande behandling 
motverkas aktivt.
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Sammanfattningsvis…

• Kvalitetsbegreppet innebär kvalitet i utbildningarna och i 
myndighetens verksamhet gällande utbildningarna. 

• Systemet utgår från regelefterlevnad och kvalitetskriterier 
som utgör centrala riktningsgivare

• Systemet är möjligt att tillämpa på flera nivåer. Ska säkra 
kvalitet i en enskild utbildning som tillsammans utgör 
kvaliteten i utbildningarna som helhet.

• I systemet förs information tillbaka för vidare insatser

• På utbildningsnivå genom utbildningsanordnarnas systematiska 
kvalitetsarbete

• På nationell nivå inom ramen för komponenter och i myndighetens 
kvalitetsarbete 

• Hur informationen hanteras vidare är avgörande för att 
utbildningarna ska hålla hög och jämn kvalitet. 


