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Critical friend 
- ett stöd för kvalitetsarbetet vid Institutionen för hälsovetenskap 

Sedan juni 2018 har Högskolan Väst ett kvalitetssäkringssystem för utbildning (Dnr 2018/814 A 24) 
och en kvalitetspolicy (Dnr 2018/815 A 21) (se nedan). Systemet syftar till att säkra kvaliteten i 
utbildningsprocessen på olika nivåer. 

Kvalitetspolicy för Högskolan Väst 
”Högskolan Västs kvalitetskultur är förankrad i strategier, effektiva interna beslutsprocesser och 
strukturer, som understöder kvalitetsarbetet. Vår kvalitetskultur är effektiv i den meningen att den är 
baserad på dialog och öppenhet som engagerar alla högskolans anställda, studenter och 
samverkanspartner. Vårt kvalitetsarbete skall vara systematiskt och leda till hög kvalitet för 
verksamheten i sin helhet och i alla sina delar. Ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete kräver god 
dokumentation och uppföljning. 

Detta innebär att: 

• Alla medarbetare vid Högskolan Väst har ett ansvar att bidra till att Högskolan Väst uppfattas 
som pålitlig, trovärdig, rättssäker och inkluderande 

• Alla medarbetare har ett kvalitetsansvar som innebär att hela tiden sträva efter att förbättra 
de aktiviteter som utförs och lära av erfarenheter med reflektion, omtanke och mod 

• Vi utmanar och vill bli utmanade för att förbättra oss, våra kompetenser och vår verksamhet 
genom att vara generösa, offensiva, inkluderande och ”crazy enough” i enlighet med våra 
kärnvärden” (Kvalitetspolicy, dnr 2018/815 A 21) 

Vidare så skapas kvalitet i det vardagliga samarbetet mellan studenter och lärare och ”kvalitetsarbete 
är en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenterna” (HL, 1 kap 4§) samt att i 
läraruppdraget ingår att i samverkan med kollegiet planera, utveckla och kvalitetssäkra utbildning 
enligt nationella och lokala styrdokument. 

Critical friend 
Syftet med att arbeta utifrån Critical friends modellen är att 1) upprätthålla och stärka kvalitén i 
institutionens program, 2) att utveckla institutionens kvalitetskultur i enlighet med Högskolan Västs 
kvalitetspolicy, (dnr 2018/815 A 21), 3) att synliggöra och utveckla programmens progression samt 4) 
skapa förutsättningarna för medarbetarnas lärande av varandra. 

Enligt Costa and Kallick (1993) definieras en critical friend “as a trusted person who asks provocative 
questions, provides data to be examined through another lens, and offers critiques of a person’s work 
as a friend. A critical friend takes the time to fully understand the context of the work presented and 
the outcomes that the person or group is working toward. The friend is an advocate for the success of 
that work” (p.56). 

Critical friend modellen innebär ett kollegialt granskande, återkopplande och lärande av kursers 
kvalitet med stöd av Kursrapportmallen. Utifrån analys av inkomna kommentarer från 
medarbetarnas workshop den 19 april 2021 har nedanstående revideringar av arbetsstrukturen 
gjorts (Genomförande av Critical friend modellen). Då varje program har sin egen karaktär och sina 
specifika behov så genomförs modellen programspecifikt. Likaså har alla kurser i Vetenskaplig teori 
och metod frigörs från programmen och granskas i     en egen loop. Inom 
specialistsjuksköterskeprogrammet är granskningsstrukturen utformad så att olika inriktningkurser 
granskar varandra, dels för att minska risken för ”självgranskning”, dels för att kvalitetsbegreppen är 
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gemensamma oavsett ämne. 

Genomförande av Critical friend modellen 
Modellen bygger på att alla lärare är aktiva i arbete med kvalitetsgranskningen. Konsekvensen blir att 
arbetet sprids ut på fler och att arbetsinsatsen därmed minskas per person samt att alla lärare blir 
delaktiga i institutionens kvalitetsarbete. Varje granskning och kursrapport genomförs i dialog med 
kursansvariga för den granskade kursen och två personer utsedda som critical friends. Avdelningschef 
utser critical friends till respektive kurs terminsvis och information om vilka kurser som ska granskas 
samt vilka som är Critical friends finns tillgängliga på MyPage vid terminsstart. Kursansvarig bjuder in 
till ett möte där båda parter är väl förberedda genom att ha tagit del av underlag som distribuerats av 
Akademistöd. Under mötet presenteras kursens nuvarande upplägg av kursansvariga(a), en gemensam 
dialog och reflektion förs mellan granskare och kursansvarig utifrån granskningsmallen och mötet 
mynnar ut i ett gemensamt utkast på Kursrapport. Kursrapporten färdigställs av kursansvarig samt 
presenteras även av kursansvarig vid Programrådet. I möjligaste mån ska Critical Friends granska 
samma kurs vid flera tillfällen.  

  

Tidsplan 
Den reviderade modellen av Critical friends startar höstterminen 2021. Critical friends 
granskningen sker varannan gång som kursen ges oavsett om det är programkurs eller fristående 
kurs. Vid varje kurstillfälle genomförs studenternas kursvärdering samt återkoppling   genom 
kursvärdringsrapport enligt kursansvar. 
En utvärdering Critical friend kommer att ske höstterminen 2023 

 
Begreppsförklaringar 

Kursvärdering1 Genomförs varje 
gång kursen ges  

Består av de studerandes synpunkter 
och förslag då de värderar hur ett 
kurstillfälle fungerat i relation till en 
kursplan. Utgör ett av flera underlag 
till kursrapporten 

Kursvärderingsrapport1 Genomförs av 
kursansvarig varje 
gång kursen ges 

Resultatsammanställning av inkomna 
kursvärderingar. 

Kursvärderingsrespons1 Genomförs av 
kursansvarig varje 
gång kursen ges 

En sammanställning av de 
studerandes synpunkter och förslag 
samt ansvarig lärares kommentarer 
kring detta. Kursvärderingsresponsen 
ska göras tillgänglig för de studerande 
inom fem veckor efter kursavslut. 

Kursrapport Genomförs varannan 
gång kursen ges 
(gäller alla kurser och 
program) enligt 
Critical friends 
modellen 

Den rapport som genomförs vid 
Critical friends granskningen, är ett 
internt arbetsmaterial som endast ska 
var tillgängligt för medarbetare på 
institutionen 

Kursrapportmall  Den mall som ligger till grund för 
kursrapporten 

 

 
1 Regler för kursvärderingar Dnr HV 2020/625 
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Struktur för Critical friend, Specialistsjuksköterskeprogrammet, alla inriktningar 
(exkl. vetenskaplig teori och metod) 
 
När: Granskningen sker varannan gång när kursen ges, den angivna 

tidpunkten är inte absolut, men vald för att all data (bl.a. 
kursvärderingar) ska ha hunnit samlas in och för att granskningen ska 
kunna ligga till grund för planering av nästa kurstillfälle 

 
Vem: Kursansvarig(a) och två personer, av avdelningschef namngivna, 

Critical Friends – se schema och namn på MyPage 

Granskningsprocess: Sker i dialog med kursansvarig(a) för den granskade kursen och utsedd(a) 
CF granskare. Kursansvarig(a) kallar till möte med CF-granskare. 
Kursansvarig ansvarar för presentation av nuvarande kurs och CF-
granskare bidrar med reflekterande och kritiska frågor med utgångspunkt 
i granskningsmallen. Mötet resulterar i ett gemensamt utkast till 
Kursrapport. Kursansvarig(a) ansvarar för färdigställandet av 
Kursrapporten 

    Underlag/material: Akademistöd tillhandahåller till kursansvariga och CF-granskare 
underlag. Kursplan, litteraturlista, kursens innehåll, kurs-PM, schema, 
kursvärdering, förra kursrapporten, provkoder 

Återrapportering: Kursansvarig(a), för den granskade kursen, rapporterar muntligt och 
skriftligt till sitt Programråd 

Kursrapporten förvaras: På MyPage Institutionen för Hälsovetenskap (IH) – Documents -> Critical 
Friends -> Specialistsjuksköterskeprogrammet -> Kursens mapp 

 
Den färdiga kursrapporten är ett kvalitetssäkringsdokument och ska inte 
publiceras. Kursrapporten är att betrakta som ett internt dokument och 
som ett underlag för medarbetarnas kvalitetsarbete. 
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Struktur för Critical friend, Sjuksköterskeprogrammet (exkl. vetenskaplig teori och 
metod) 
 
När: Granskningen sker varannan gång när kursen ges, den angivna 

tidpunkten är inte absolut, men vald för att all data (bl.a. 
kursvärderingar) ska ha hunnit samlas in och för att granskningen ska 
kunna ligga till grund för planering av nästa kurstillfälle 

 
Vem: Kursansvarig(a) och två personer, av avdelningschef namngivna, 

Critical Friends – se schema och namn på MyPage 

Granskningsprocess: Sker i dialog med kursansvarig(a) för den granskade kursen och utsedd(a) 
CF granskare. Kursansvarig(a) kallar till möte med CF-granskare. 
Kursansvarig ansvarar för presentation av nuvarande kurs och CF-
granskare bidrar med reflekterande och kritiska frågor med utgångspunkt 
i granskningsmallen. Mötet resulterar i ett gemensamt utkast till 
Kursrapport. Kursansvarig(a) ansvarar för färdigställandet av 
Kursrapporten 

    Underlag/material: Akademistöd tillhandahåller till kursansvariga och CF-granskare 
underlag. Kursplan, litteraturlista, kursens innehåll, kurs-PM, schema, 
kursvärdering, förra kursrapporten, provkoder 

Återrapportering: Kursansvarig(a), för den granskade kursen, rapporterar muntligt och 
skriftligt till sitt Programråd 

Kursrapporten förvaras: På MyPage Institutionen för Hälsovetenskap (IH) – Documents -> Critical 
Friends -> Sjuksköterskeprogrammet -> Kursens mapp 

 
Den färdiga kursrapporten är ett kvalitetssäkringsdokument och ska inte 
publiceras. Kursrapporten är att betrakta som ett internt dokument och 
som ett underlag för medarbetarnas kvalitetsarbete. 



Rev. 2021-09-16 

5 

 

 

Struktur för Critical friend, Programmet för Socialpsykiatrisk vård (exkl. vetenskaplig 
teori och metod) 
 
När: Granskningen sker varannan gång när kursen ges, den angivna 

tidpunkten är inte absolut, men vald för att all data (bl.a. 
kursvärderingar) ska ha hunnit samlas in och för att granskningen ska 
kunna ligga till grund för planering av nästa kurstillfälle 

 
Vem: Kursansvarig(a) och två personer, av avdelningschef namngivna, 

Critical Friends – se schema och namn på MyPage 
 
Granskningsprocess: Sker i dialog med kursansvarig(a) för den granskade kursen och 

utsedd(a) CF granskare. Kursansvarig(a) kallar till möte med CF-
granskare. Kursansvarig ansvarar för presentation av nuvarande kurs 
och CF-granskare bidrar med reflekterande och kritiska frågor med 
utgångspunkt i granskningsmallen. Mötet resulterar i ett gemensamt 
utkast till Kursrapport. Kursansvarig(a) ansvarar för färdigställandet 
av Kursrapporten 

    Underlag/material: Akademistöd tillhandahåller till kursansvariga och CF-granskare 
underlag. Kursplan, litteraturlista, kursens innehåll, kurs-PM, schema, 
kursvärdering, förra kursrapporten, provkoder 

Återrapportering: Kursansvarig(a), för den granskade kursen, rapporterar muntligt och 
skriftligt till sitt Programråd 

Kursrapporten förvaras: På MyPage Institutionen för Hälsovetenskap (IH) – Documents -> Critical 
Friends -> Socialpsykiatrisk vård -> Kursens mapp 

 
Den färdiga kursrapporten är ett kvalitetssäkringsdokument och ska inte 
publiceras. Kursrapporten är att betrakta som ett internt dokument och 
som ett underlag för medarbetarnas kvalitetsarbete. 



Rev. 2021-09-16 

6 

 

 

Struktur för Critical friend, vetenskaplig teori och metod (alla program inkl. fristående) 
 
När: Granskningen sker varannan gång när kursen ges, den angivna 

tidpunkten är inte absolut, men vald för att all data (bl.a. 
kursvärderingar) ska ha hunnit samlas in och för att granskningen ska 
kunna ligga till grund för planering av nästa kurstillfälle 

 
Vem: Kursansvarig(a) och två personer, av avdelningschef namngivna, 

Critical Friends – se schema och namn på MyPage 
 
Granskningsprocess: Sker i dialog med kursansvarig(a) för den granskade kursen och 

utsedd(a) CF granskare. Kursansvarig(a) kallar till möte med CF-
granskare. Kursansvarig ansvarar för presentation av nuvarande kurs 
och CF-granskare bidrar med reflekterande och kritiska frågor med 
utgångspunkt i granskningsmallen. Mötet resulterar i ett gemensamt 
utkast till Kursrapport. Kursansvarig(a) ansvarar för färdigställandet 
av Kursrapporten 

    Underlag/material: Akademistöd tillhandahåller till kursansvariga och CF-granskare 
underlag. Kursplan, litteraturlista, kursens innehåll, kurs-PM, schema, 
kursvärdering, förra kursrapporten, provkoder 

Återrapportering: Kursansvarig(a), för den granskade kursen, rapporterar muntligt och 
skriftligt till sitt Programråd 

Kursrapporten förvaras: På MyPage Institutionen för Hälsovetenskap (IH) – Documents -> Critical 
Friends -> Vetenskaplig teori och metod -> Kursens mapp 

 
Den färdiga kursrapporten är ett kvalitetssäkringsdokument och ska inte 
publiceras. Kursrapporten är att betrakta som ett internt dokument och 
som ett underlag för medarbetarnas kvalitetsarbete. 



Rev. 2021-09-16 

7 

 

 

Struktur för Critical friend, fristående kurser 
 
Om den fristående kursen är en kurs på program så granskas den endast inom programmet 
 
När: Granskningen sker varannan gång när kursen ges, den angivna 

tidpunkten är inte absolut, men vald för att all data (bl.a. 
kursvärderingar) ska ha hunnit samlas in och för att granskningen ska 
kunna ligga till grund för planering av nästa kurstillfälle 

 
Vem: Kursansvarig(a) och två personer, av avdelningschef namngivna, 

Critical Friends – se schema och namn på MyPage  
 
Granskningsprocess: Sker i dialog med kursansvarig(a) för den granskade kursen och 

utsedd(a) CF granskare. Kursansvarig(a) kallar till möte med CF-
granskare. Kursansvarig ansvarar för presentation av nuvarande kurs 
och CF-granskare bidrar med reflekterande och kritiska frågor med 
utgångspunkt i granskningsmallen. Mötet resulterar i ett gemensamt 
utkast till Kursrapport. Kursansvarig(a) ansvarar för färdigställandet 
av Kursrapporten 

    Underlag/material: Akademistöd tillhandahåller till kursansvariga och CF-granskare 
underlag. Kursplan, litteraturlista, kursens innehåll, kurs-PM, schema, 
kursvärdering, förra kursrapporten, provkoder 

Återrapportering: Kursansvarig(a), för den granskade kursen, rapporterar muntligt och 
skriftligt till sitt Programråd 

Kursrapporten förvaras: På MyPage Institutionen för Hälsovetenskap (IH) – Documents -> Critical 
Friends -> Fristående kurser -> Kursens mapp 

 
Den färdiga kursrapporten är ett kvalitetssäkringsdokument och ska inte 
publiceras. Kursrapporten är att betrakta som ett internt dokument och 
som ett underlag för medarbetarnas kvalitetsarbete. 
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Revideringar 
 

2021-02-03 Förtydligat att återrapportering ska ske till kursansvarig(a) för den granskade kursen. 

2020-11-18 Förtydligat texten gällande återrapportering. 

2020-08-26 Ändrat plats där dokument ska sparas till MyPage. 
Justerat text gällande vem som granskar. 
Flyttat scheman till ”Critical Friends bilaga A” 

 
2021-09-16 Revidering av process, ansvarsområde och periodicitet. 
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