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Inledning
Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet. I Högskolans
kvalitetssystem genomförs såväl utvärderingar som årliga uppföljningar och ett flertal
indikatorer följs upp årligen. Samtliga av dessa är viktiga för att illustrera utbildningarnas
kvalitet. I de årliga programuppföljningarna redovisas exempelvis kvantitativa data i form av:
antal registrerade på programmet, meritvärde, kvarvaro år 2 samt år 3, kursvärderingar, antal
utresande, andel som tar ut sin examen, sökandetryck, sökandetryck-jämförelse nationellt samt
etableringsgrad. Även olika studentundersökningar genomförs och presenterar såväl kvalitativ
som kvantitativ data av stort värde för lärosätets kvalitetsarbete. Som en viktig del i lärosätets
kvalitetsarbete genomfördes vårterminen 2019 på uppdrag av rektor för första gången en
sistaårsenkät (se enkäten i bilaga 1) som Högskolans avgående studenter hade möjlighet att
besvara. Syftet med sistaårsenkäten är att kartlägga studentens upplevelse av hela sin studietid
vid Högskolan i Halmstad. Sistaårsenkäten ska ses som en del av flera för att systematiskt fånga
studentupplevelsen, andra delar är kursvärderingar, rekryteringsenkäten samt alumnenkäten
(tvåårsuppföljningen). Ett stort tack riktas till de studenter som bidrar med sina konstruktiva
synpunkter som ger Högskolan underlag för att utveckla dess utbildningar.
Sistaårsenkäten genomfördes som en pilot under våren 2018 med fyra deltagande program (en
från respektive akademi). Därefter gjordes ett omtag av enkätens påståenden och frågor.
Arbetet med att ta fram nya frågor och genomförandet av enkätundersökningen leddes av
Sandra Sandberg på utbildningsstöd och referensgrupp var Högskolepedagogiskt centrum
(HPC) samt Högskolans kvalitetsråd. Den brittiska studentundersökningen ”The National
Student Survey (NSS)” har varit en inspirationskälla vid framtagandet av frågor i
sistaårsenkäten. Quicksearch var delaktiga i genomförandet av enkätundersökningen samt
upprättandet av en svarsportal.
Målsättningen var att samtliga utbildningar som leder till examen skulle ingå i
enkätundersökningen.1 Totalt antal studenter som besvarade enkäten var 440. Potentiellt antal
svarande var 1107, svarsfrekvensen hamnade på 40 procent.
Enkäten innehåller tio frågekluster kallade indexområden med påståenden som studenterna
fick ta ställning till:
• Generell tillfredsställelse
• Bedömning och feedback
• Hållbar utveckling och internationalisering
• Inkludering och delaktighet
• Läranderesurser
• Organisation och ledning
• Samverkan med aktörer
• Studentinflytande

1

Dessvärre saknades Masterutbildningen för hälsa och välfärd i underlaget till utskick av enkäten vilket
resulterade att ingen student från den utbildningen gavs möjligheten att besvara enkäten.
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• Stödjande resurser
• Undervisning och lärande
Svarsalternativen till påståendena var på en fyrgradig skala från ”håller inte alls med” till ”håller
helt med”. Utöver detta fanns svarsalternativet ”inget svar”. I enkäten fanns även möjlighet till
fritextsvar till varje indexområde samt ett par övriga frågor.
Nedan följer en sammanställning och analys av resultatet. Först visas en överblick med ett
samlat värde per respektive indexområde. Därefter presenteras och analyseras resultatet per
indexområde i form av diagram som ger en indikation av studenternas upplevelse av sin
studietid vid Högskolan i Halmstad. Varje diagram har tillhörande förklarande texter, därefter
följer en sammanfattning av fritextsvaren.
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Översikt över samtliga indexområden
I diagram 1 presenteras den totala instämmandegraden per indexområde, där resultatet från
samtliga påståenden från respektive indexområde ger ett samlat värde.2 Högst
instämmandegrad får indexområdena ”Generell tillfredsställelse” och ”Stödjande resurser” som
båda hamnar på 71 procent i instämmandegrad. Fem av indexområdena hamnar på en
instämmandegrad på mellan 60 och 69 procent. Tre områden hamnar under 60 procent i
instämmandegrad; Organisation och ledning 53 procent, Hållbar utveckling och
internationalisering 58 procent och Studentinflytande 59 procent. Längre fram i rapporten
framgår det vilka påståenden som finns inom respektive indexområde.

Diagram 1 Instämmandegrad per Indexområde

2

Instämmandegraden i diagram 1 baserar sig på en indexuträkning som Quicksearch använder sig av, se bilaga
2 som visar hur indexuträkning görs. Längre fram i rapporten presenteras resultatet på ett annat sätt, där
procenten visar på andelen respondenter som angett svarsalternativen instämmer helt eller delvis.
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Generell tillfredsställelse
Påståenden inom indexområdet:
Möjlighet skapa en meningsfull fritid:
Jag upplever att jag haft möjlighet att skapa en meningsfull fritid under min studietid vid Högskolan
i Halmstad
Sammantaget nöjd med studietiden: Jag är sammantaget nöjd med min studietid vid Högskolan i
Halmstad
Sammantaget nöjd med utbildningen: Jag är sammantaget nöjd med min utbildning vid
Högskolan i Halmstad

Diagram 2 Generell tillfredsställelse per påstående totalt

I diagram 2 presenteras resultatet från indexområdet ”Generell tillfredsställelse”, där procenten
visar andelen som svarat att de instämmer helt eller delvis på påståendena. Av diagrammet
framgår det att studenterna överlag är nöjda med sin utbildning, sin studietid och möjlighet
att ha en meningsfull fritid.
I diagram 3 presenteras resultatet på indexområdet fördelat per kategori av utbildning, även
här visas andelen som svarat att de instämmer helt eller delvis på påståendena. Det framgår att
studenterna från Informatik har angett den högsta graden av instämmande om att de
sammantaget är nöjda med utbildningen, där 89 procent anger de mest positiva
svarsalternativen. Tätt därefter hamnar Ingenjör & Teknik 87 procent och Vård 86 procent.
Lägst grad av instämmande i relation till sammantagen nöjdhet med utbildningen finns inom
Ekonomi där 59 procent svarat att de helt eller delvis instämmer på påståendet. Sett till
påståendet om nöjdhet med studietiden är det andra utbildningar som har högst andel, där
både kategorin Naturvetenskap och Lärare hamnar över 90 procent. Möjligheten att skapa en
meningsfull fritid får högst grad av instämmande bland studenterna från Naturvetenskap och
lägst instämmande bland studenter inom Hum-Sam och Vård.3

3

Kategorin Hum-Sam, innehåller framförallt samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga utbildningar,
endast ett fåtal svar kommer från studenter som läst humanistisk utbildning.
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Diagram 3 Generell tillfredsställelse per kategori av utbildning

Fritextsvaren som finns under Generell tillfredsställelse är av mycket varierat innehåll och
relaterar inte alla gånger direkt till de påståenden som finns inom indexområdet. Många gånger
lyfts specifika händelser/delar i utbildningen som uppenbarligen haft stor inverkan när
respondenterna svarat på påståendena om generell tillfredsställelse. Samtidigt finns det flera
svar som också är reflekterande över hela utbildningstiden, vad som varit bra och mindre bra.
Flera gånger lyfts en upplevd svårighet att balansera fritid och studier, samt ett behov av
aktiviteter som når ut till fler målgrupper än vad som upplevs finns nu. Bland fritextsvaren
finns även en del förbättringsförslag som rör den specifika utbildningen som ansvariga för
utbildningarna har möjlighet att ta del av.
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Bedömning och feedback
Påståenden inom indexområdet:
Betygsättning/bedömning rättvis:
Jag upplever att betygsättning och bedömning har varit rättvis
Fått användbar återkoppling:
Jag har fått användbar återkoppling på mina arbeten
Fått återkoppling på mitt arbete:
Jag har under utbildningen fått återkoppling på mitt arbete i föreskriven tid
Känt till betygskriterierna:
Jag har känt till betygskriterierna före respektive examinationstillfälle
Känt till lärandemålen:
Jag har känt till lärandemålen i anslutning till respektive kursstart
Lika förutsättningar och möjligheter:
Jag upplever att utbildningen har präglats av lika förutsättningar och möjligheter vid examinationer
och bedömningar för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diagram 4 Bedömning och feedback per påstående totalt

I diagram 4 visas andelen som svarat att de instämmer helt eller delvis på påståendena i
indexområdet ”Bedömning och feedback”. Högst grad av instämmande, 87 procent, får
påståendet om lika förutsättningar och möjligheter. Över 80 procent instämmer helt eller
delvis i påståendet att känna till betygskriterierna. Runt 60 procent, d.v.s. lägst instämmande
i detta indexområde får påståendena som handlar om återkoppling på arbeten.
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Diagram 5 Bedömning och feedback per kategori

I diagram 5 visas resultatet på indexområdet fördelat per kategori av utbildning. Inom samtliga
kategorier av utbildningar får påståendet om lika förutsättningar och möjligheter högst grad
av instämmande förutom inom Vård där påståendet om kännedom om betygskriterier får
högst grad av instämmande. Bland studenterna inom Ekonomi har man betydligt lägre
instämmande i påståendena om återkoppling jämfört med de andra kategorierna av
utbildningar, mest nöjd med återkoppling är studenterna inom Vård. Bland studenterna inom
Lärare och Vård är kännedomen om lärandemålen högst i jämförelse med de andra
kategorierna av utbildningar. Överlag upplever studenterna betygsättning och bedömning som
rättvis.
Mer än vad fjärde respondent valde att lämna ett fritextsvar inom detta indexområde, vilket
gör att detta indexområde är ett av de områden där flest lämnat fritextsvar. Majoriteten av
fritextsvaren som finns under indexområdet handlar om betygsättning och bedömning samt
om feedback. Många gånger upplevs stora variationer i hur bedömning görs och hur feedback
lämnas och innehållet i dessa. Passerad deadline för rättning är också något som återkommer
flertalet gånger bland svaren.
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Hållbar utveckling och internationalisering
Påståenden inom indexområdet:
Utbildning förberett mig för hållbar utv.:
Jag upplever att utbildningen har förberett mig för att jobba med hållbar utveckling
Utbildning förberett mig för kultur/språk:
Jag upplever att utbildningen har förberett mig för arbeta i miljöer med olika kulturer och språk

Diagram 6 Hållbar utveckling och internationalisering per påstående totalt

”Hållbar utveckling och internationalisering” är ett av de indexområden som i jämförelse med
andra indexområden får lägre instämmandegrad, observera dock att majoriteten av
respondenterna ändå svarat att de instämmer helt eller delvis på påståendena.

Diagram 7 Hållbar utveckling och internationalisering per kategori
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Diagram 7 visar resultatet på indexområdet per kategori av utbildning. Högst andel av
instämmande för påståendet om hållbar utveckling finns inom Informatik, högst andel av
instämmande för påståendet om förberedelse för arbete i miljöer med olika kulturer och språk
finns inom Vård. Lägst grad av instämmande på dessa påståenden återfinns inom utbildningar
inom Ekonomi och Lärare.
Bland fritextsvaren finns både upplevda goda exempel på aspekter av hållbar utveckling och
aspekter på internationalisering inom utbildningen men det finns också kommentarer om att
aspekterna borde komma in mer i utbildningen. Exempel på positiva erfarenheter av
internationalisering är att delar av utbildning ges på engelska vilket ha upplevts stärkt
kompetensen och att detta kan ytterligare förbättras genom exempelvis mer moment på
engelska och uppmuntran av lärare att kommunicera på engelska. Att möjligheten till
utbytestermin har förberett studenter för olika miljöer/kulturer med olika språk/seder i
arbetslivet.
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Inkludering och delaktighet
Påståenden inom indexområdet
Möjlighet arbete med andra studenter:
Jag har haft möjlighet att arbeta med studenter från andra utbildningar som en del av min utbildning
Utbildningen bidragit till delaktighet:
Jag upplever att utbildningen bidragit till att jag känt mig delaktig i en gemenskap med lärare,
forskare och andra studenter
Utbildningen fri från:
Jag upplever att utbildningen varit fördomsfri, inkluderande och fri från diskriminering
Utbildningen inkluderande:
Jag upplever att utbildningen präglats av en inkluderande arbets- och studiemiljö

Diagram 8 Inkludering och delaktighet per påstående totalt

Inom indexområdet ”Inkludering och delaktighet” hittar vi det påstående som sett till hela
enkätundersökningen får lägst grad av instämmande, påståendet handlar om möjligheter att
arbeta med studenter från andra utbildningar, 29 procent anger att de helt eller delvis
instämmer på detta påstående. Bland resterande påståenden, har en majoritet av studenter
svarat att de instämmer helt eller delvis. Högst grad av instämmande får påståendet att
utbildningen upplevs vara fri från fördomar, inkluderande och fri från diskriminering, 85
procent instämmer helt eller delvis på detta påstående.
En jämförelse mellan kategorier av utbildningar framgår av diagram 9.
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Diagram 9 Inkludering och delaktighet per kategori

Tidigare konstaterades det en låg grad av instämmande på påståendet om möjlighet att arbeta
med studenter från andra utbildningar, allra lägst instämmande får påståendet bland
studenterna inom Vård. Studenter från Naturvetenskap och Ingenjör & Teknik har dock en
något högre andel som säger sig ha haft möjlighet att arbeta med studenter från andra
utbildningar. Påståendet om att utbildningen bidragit till delaktighet får allra högst grad av
instämmande bland informatikstudenterna. Påståendet om att utbildningen varit fördomsfri,
inkluderande och fri från diskriminering får överlag hög grad av instämmande inom alla
kategorier av utbildningar. Över hälften av alla studenter oavsett kategori av utbildning
instämmer helt eller delvis på påståendet att utbildningen varit inkluderande, högst grad av
instämmande finns bland lärarstudenterna.
Även bland fritextsvaren i detta indexområde lyfts positiva erfarenheter fram liksom svar som
synliggör förbättringsområden. Förbättringsförslag består bland annat av önskemål om mer
utbyte mellan olika utbildningar, common core nämns i sammanhanget som något som
kommer underlätta för detta. Indelning av klassen i exempelvis grupparbeten har flera gånger
upplevts som problematisk då det inte skett rotation bland studenterna under utbildningens
gång. I de fall särbehandling lyfts bland fritextsvaren är det flest fall där manliga studenter
upplevt sig förfördelade i relation till kvinnliga studenter.
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Läranderesurser
Påståenden inom indexområdet
Bibliotekets resurser har stöttat mig
Bibliotekets resurser (till exempel böcker, onlinetjänster och studieplatser) har stöttat mitt lärande
Lärplattformen har stöttat mig
Lärplattformen (Blackboard) har stöttat mitt lärande
Övriga resurser har stöttat mig
Övriga resurser (t ex utbildningsspecifik utrustning, labb, programvara, samlingar) har stöttat mitt
lärande

Diagram 10 Läranderesurser per påstående totalt

Indexområdet ”Läranderesurser” innehåller påståenden om olika stödformer till lärandet
såsom biblioteket, lärplattformen och annan utbildningsspecifik utrustning. Hur stor andel
som instämde helt eller delvis på dessa påståenden framgår av diagram 10. Samtliga påståenden
inom indexområden får en relativt hög grad av instämmande. Högst grad av instämmande får
påståendet om att bibliotekets resurser har stöttat lärandet.
I diagram 11 framgår resultatet på påståendena inom indexområdet Läranderesurser per
kategori av utbildningar. Av diagrammet framgår det generellt höga värden när det gäller stöd
från biblioteket, allra högst instämmandegrad bland Naturvetenskap. Instämmandegraden på
påståendet om stöd från lärplattformen ligger på en relativt jämn nivå oavsett kategori av
utbildningar, dock är instämmandegraden något högre bland studenter inom humaniora och
samhällsvetenskap. Instämmandegraden på påståendet om övriga resurser varierar betydligt
mer än de andra påståendena, lägst är instämmandegraden bland ekonomstudenterna där färre
än hälften som valde instämmer helt eller delvis på påståendet.
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Diagram 11 Läranderesurser per kategori

Fritextsvaren som berör biblioteket handlar bland annat om tillgången till litteratur som ibland
upplevs tillfredsställande och ibland inte tillräcklig. Några kommentarer handlar om att
bibliotekets hemsida upplevts vara svårnavigerad. Fritextsvaren som handlar om lärplattformen
är av varierad karaktär, både positiva erfarenheter av systemet och kommentarer som visar på
förbättringsområden. Exempel på återkommande kommentarer är att det många gånger
upplevs stor variation hur lärarpersonalen använder lärplattformen vilket påverkar
användarupplevelsen. Det är för få svar och varierat innehåll som handlar om mer
utbildningsspecifikt stöd för att kunna återge återkommande synpunkter bland dessa svar.
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Organisation och ledning
Påståenden inom indexområdet:
Förändringar har kommunicerats tydligt:
Eventuella förändringar i utbildningen eller undervisningen har kommunicerats tydligt
Utbildningen välorganiserad:
Utbildningen har varit välorganiserad och löpt på smidigt

Diagram 12 Organisation och ledning per påstående totalt

”Organisering och ledning” är ett av de indexområden som i jämförelse med andra
indexområden i enkäten får lägre instämmandegrad, det bör dock noteras att majoriteten av
respondenterna ändå svarat att de instämmer helt eller delvis på påståendena inom
indexområdet. Resultatet framgår av diagram 12, båda påståendena inom området ger ett värde
under 60 procent, alltså andel av studenterna som angett att de helt eller delvis instämmer på
påståendena.
Diagram 13 presenterar resultatet från indexområdet per kategori av utbildning. Sett till de
olika kategorier av utbildningar är det enbart tre fall där färre än majoriteten har svarat att de
helt eller delvis instämmer på påståenden. Dels rör det ekonomstudenternas svar på de två
påståendena och dels är det studenterna inom Vårds svar på påståendet att förändringar i
utbildningen eller undervisningen har kommunicerats tydligt. Högst instämmandegrad på
påståendena finns inom Naturvetenskap.
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Diagram 13 Organisation och ledning per kategori

När det kommer till fritextsvaren är det olika former av kritik som framkommer. Den mest
förekommande upplevda bristen handlar om brist i kommunikationen mellan framförallt
lärare vilket lett till olika former av missförstånd och otydlighet. Andra fritextsvar handlar
bland annat om att det varit otydligt vem som har varit ansvarig för utbildningen och att det
görs förändringar i utbildningens upplägg utan att det upplevts ha kommunicerats ordentligt
eller i god tid innan.
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Samverkan med aktörer
Påståenden inom indexområdet:
Möjligheter att möta representanter:
Jag har haft goda möjligheter att möta representanter från arbetslivet i min utbildning
Tydlig koppling utbildning/arbetsliv:
Jag har upplevt en tydlig koppling mellan utbildningen och kommande arbetsliv
Upplever kunskaper användbara:
Jag upplever att de kunskaper och färdigheter som jag utvecklat under min utbildning är användbara
på arbetsmarknaden

Diagram 14 Samverkan med aktörer per påstående totalt

För samtliga påståenden inom indexområdet ”Samverkan med aktörer” har en majoritet av
studenterna svarat instämmer helt eller delvis, se diagram 14. Högst instämmandegrad får
påståendet om att kunskaper och färdigheter som utvecklats under utbildningen är användbara
på arbetsmarknaden.
Vid en jämförelse mellan olika utbildningar framgår det av diagram 15 att det är stora
variationer i hur studenterna upplever samverkan med arbetslivet. Allra högst
instämmandegrad på påståendena om koppling till arbetsliv/arbetsmarknad återfinns bland
studenter från Informatik och Vård, där samtliga påståenden får ett värde över 80 %. Lägst
instämmandegrad på påståendena finns bland studenter från Naturvetenskap, Ekonomi och
Hum-Sam.
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Diagram 15 Samverkan med aktörer per kategori

Fritextsvaren handlar främst om önskemål om; mer praktik eller VFU i utbildningen, stöd för
att hitta praktikplats, fler gästföreläsare från arbetslivet, fler möten med potentiella arbetsgivare
eller personer med relevanta karriärer samt önskemål om utveckling av arbetsmarknadsdagen.
Designstudios omnämns flera gånger som ett bra exempel där studenter samverkar med
representanter från arbetslivet.4

4

Designstudios används i programmet Digital design och innovation.
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Studentinflytande
Påståenden inom indexområdet:
Haft möjlighet att ge feedback:
Jag har haft möjlighet att ge feedback på min utbildning
Lärarna värderar feedback:
Jag upplever att lärarna värderar studenternas feedback om utbildningen
Tydligt hur feedback tillvaratagits:
Jag upplever att det är tydligt hur studenternas feedback på utbildningen tillvaratagits

Diagram 16 Studentinflytande per påstående totalt

Det är en stor variation i instämmandegrad bland påståendena inom indexområdet
”Studentinflytande”. Högst instämmandegrad får påståendet om att man haft möjlighet att ge
feedback, lägst instämmandegrad får påståendet om att det är tydligt hur feedback på
utbildningen tillvaratagits, där mindre än hälften svarat att de instämmer helt eller delvis.
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Diagram 17 Studentinflytande per kategori

Hur man svarat på påståendena inom indexområdet inom respektive kategori av utbildning
framgår av diagram 17. Högst andel som instämmer på påståendena finns inom Informatik,
lägst instämmandegrad på påståendena finns inom Ekonomi.
Flera av fritextsvaren handlar om att det funnits goda möjligheter att ge feedback. Det varierar
mycket bland fritextsvaren i hur feedbacken upplevts ha tagits om hand. Flera fritextsvar
innehåller kritik i form av att man upplever att feedback inte tagits om hand eller att det inte
lett till någon förändring. Några av respondenterna har upplevt skillnader i om lärare tagit till
sig av feedbacken eller inte. Kursambassadörer nämns några gånger som något som gett
positiva effekter på hur studenternas synpunkter tas tillvara.
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Stödjande resurser
Påståenden inom indexområdet:
Möjlighet till kontakt:
Jag har haft möjlighet att kontakta lärare och administrativ personal i frågor rörande min utbildning
när jag varit i behov av det
Tillräckligt med råd och vägledning:
Jag har fått tillräckligt med råd och vägledning i frågor rörande min utbildning i kontakt med lärare
och administrativ personal

Diagram 18 Stödjande resurser per påstående totalt

Påståenden inom indexområdet ”Stödjande resurser”, d.v.s. påståenden om möjlighet till
kontakt, råd och vägledning med lärare och administrativ personal får hög grad av
instämmande, runt 80 procent har svarat helt eller delvis på dessa påståenden vilket framgår
av diagram 18.
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Diagram 19 Stödjande resurser per kategori

Av diagram 19 framgår resultatet fördelat på kategorier av utbildningar. Inom samtliga
kategorier av utbildningar är det en majoritet som svarat att de helt eller delvis instämmer på
påståendena, många gånger närmar sig instämmandegraden 90 procent.
Bland fritextsvaren inom detta indexområde, kan man liksom tidigare i enkäten läsa om både
positiva och negativa erfarenheter. En stor del av fritextsvaren handlar om kommunikation,
ibland att den har fungerat bra men också exempel där man upplevt brister i kommunikationen
eller utebliven respons.
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Undervisning och lärande
Påståenden inom indexområdet:
Gett mig möjligheter att tillämpa:
Utbildningen har gett mig möjligheter att tillämpa det jag lärt mig
Inspirerat mig att aktivt söka/lära mig:
Utbildningen har inspirerat mig att aktivt söka och lära mig nya
kunskaper/förmågor/färdigheter inom området
Lärarna bra på att förklara:
Lärarna i utbildningen har varit bra på att förklara
Lärarna gjort ämnet intressant:
Lärarna i utbildningen har gjort ämnet intressant
Utmanat mig att göra mitt bästa:
Utbildningen har utmanat mig att göra mitt bästa
Utvecklat min förmåga att tänka kritiskt:
Utbildningen har utvecklat min förmåga att tänka kritiskt
Varit intellektuellt stimulerande:
Utbildningen har varit intellektuellt stimulerande
Ökat intresse för utbildningsområdet:
Utbildningen har ökat mitt intresse för mitt utbildningsområde

Diagram 20 Undervisning och lärande per påstående totalt

Indexområdet ”Undervisning och lärande” innehåller åtta påståenden, det är en majoritet av
respondenterna som svarat att de helt eller delvis instämmer på samtliga påståenden. Allra
högst grad av instämmande får påståendena att utbildningen har utvecklat förmågan att tänka
kritiskt samt att utbildningen har ökat intresset för utbildningsområdet.
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Diagram 21 Undervisning och lärande per kategori

Diagram 22 Undervisning och lärande per kategori, fortsättning

Fördelningen på påståendena i indexområdet per kategori av utbildning framgår av diagram
21 och 22. Högsta noteringar för instämmande på påståenden om undervisning och lärande
finns inom Naturvetenskap.
En majoritet av fritextsvaren handlar om lärare, både positiv och negativ kritik, många gånger
upplevs stora variationer i lärarnas pedagogiska insatser och engagemang.
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Övriga frågor
Utöver påståenden som samlats i indexområden ställdes även två övriga frågor i enkäten; en
uppskattning om hur mycket tid som har lagts åt studier samt en fråga om studenten blivit
erbjuden praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under utbildningen.

Diagram 23, Lagt ner förväntad tid på studier.

Diagram 23 presenterar resultatet på frågan om studenten lagt ner förväntad tid på sina
studier.5 Där framgår det att det är flest som svarat att de har lagt ner förväntad tid på studierna,
men det är inte så många färre som svarat att de lagt ner mindre tid än förväntat. Nästan en
femtedel har svarat att de lagt ner mer tid på studierna än förväntat, d.v.s. mer än heltid.
Vid en jämförelse mellan kategorier av utbildningar kan det konstateras att det enbart är
studenter från kategorin Ekonomi där fler har uppskattat att de lagt ner mindre tid än förväntat
jämfört med de som svarat att de lagt ner förväntad tid. Respondenter från Ingenjör & Teknik
har i högre grad än andra svarat att de lagt ner mer tid än förväntat.

Diagram 24 Erbjudits praktik eller VFU

Av diagram 24 framgår det att en majoritet, nästan 60 procent har blivit erbjuden praktik eller
VFU under utbildningen.

5

Förväntad tid betyder här 40 tim/veckan inkluderat föreläsningar och självstudier.
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Sammanfattning och avslutande reflektioner
Att genomföra en sistaårsenkät har visat sig vara ett bra sätt för lärosätet att få en bättre bild av
hur studenterna upplever dels studiemiljön men även sina respektive programutbildningar. En
av högskolans tre målbilder lyder ”En studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet”.
Studenterna ska ha ett starkt inflytande på utbildningen och utmanas i den egna utvecklingen.
Studiemiljön ska genomsyras av god service, väl fungerande stöd och positivt bemötande. För
att uppnå målbilden ska lärosätet skapa bästa möjliga förutsättningar för ett levande campus
och ett rikt och inkluderande studentliv. Högskolan ska fortsatt utveckla och kvalitetssäkra
utbildningarna där studentinflytande, internationalisering, jämställdhet och hållbarhet är
självklara delar. För att Högskolan i Halmstad ska kunna erbjuda detta krävs ett strategiskt
arbete inom samtliga av de indexområden som sistaårsenkäten undersöker.
Då denna sistaårsenkät har genomförts för första gången i full skala finns ett flertal lärdomar
att göra. Inför enkäten år 2020 kommer ett flertal åtgärder att genomföras för att öka
svarsfrekvensen. Den period då enkäten kan fyllas i kommer att utökas och projektledaren för
sistaårsenkäten kommer att arbeta närmre studentkåren, kursambassadörer, programansvariga
och lärare för på så sätt lättare nå ut till samtliga studenter. Resultatet av sistaårsenkäten tas in
i den programuppföljning som genomförs varje höst och som redovisas i uppföljningsrapporter
för samtliga utbildningsprogram i januari. Dessutom ger resultatet goda inspel till enheter
inom verksamhetsstödet så som bibliotek och utbildningsstöd. Trots en för vissa program låg
svarsfrekvens förekommer flera intressanta fritextsvar som ger konstruktiva inspel till de
analyser som programansvariga och programgrupper genomför i uppföljningsarbetet.
Resultatet från sistaårsenkätera kommer för respektive utbildningsprogram dessutom att
diskuteras på programråden. Studenternas upplevelser och erfarenheter av sin utbildning är ett
mycket viktigt kvalitetsinstrument och dessutom ett bra komplement till de kursvärderingar
som genomförs efter varje kurs. Inför kommande år kommer dessutom frågorna att ses över
för att på bästa sätt ge god information om hur lärosätet kan erbjuda samtliga studenter en
studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet.
Sammanfattning och avslutande reflektioner av prorektor Pernilla Nilsson.
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Bilaga 1 Enkäten

Overview

The graduate student survey 2019 aims to identify the
students experiences of studying at Halmstad University and
is part of the University's quality work. All graduate students
at the university's different programs are offered to
participate. All answers to the questions are treated
confidentially. When the results are presented, it will not be
clear who has given the different answers.
Graduate student survey 2019
The graduate student survey 2019 aims to identify the
students experiences of studying at Halmstad University and
is part of the University's quality work. All graduate students
at the university's different programs are offered to
participate. All answers to the questions are treated
confidentially. When the results are presented, it will not be
2 clear who has given the different answers.

Sistaårsenkäten 2019 syftar till att kartlägga
studentupplevelsen av studietiden vid Högskolan i Halmstad
och är en del av högskolans kvalitetsarbete.
Alla sistaårsstudenter vid högskolans utbildningsprogram
erbjuds att delta.
Svaren på frågorna behandlas konfidentiellt.

1 Information

När resultaten presenteras kommer det inte att framgå vem
som har avgivit de olika svaren.

Background questions

Gender*
Kön

2 Enval

* Sweden currently has two legal sexes, but it does not
exclude that the individual identifies itself eller oneself in
another way. This refers to legal gender which is the gender
registered in the population register.
3 Woman
3 Man
3 Do not want to define

*Sverige har i dagsläget två juridiska kön, men det utesluter
inte att individen identifierar sig på annat sätt.
Här avses juridiskt kön som är det kön som står registrerat i
folkbokföringen.
Kvinna
Man
VIll ej definera

Background questions

3 Enval

Ålder
20 - 30 år
31 - 40 år
40 < år

Age
4 20 - 30 years
4 31 - 40 years
4 40 < years

Undervisning och lärande i min utbildning
Teaching and learning

4 Matris

how much of your education do you find that the following
5 statements are accurate?
Question text

För hur stor del av din utbildning upplever du att följande
påståenden stämmer?
Frågetext
Utbildningen har ökat mitt intresse för mitt utbildningsområde
Utbildningen har varit intellektuellt stimulerande
Utbildningen har utmanat mig att göra mitt bästa

The education has increased my interest in my field of studies
The education has been intellectually stimulating
The education has challenged me to do my best
The education has developed my ability to have a critical
approach
The education has inspired me to actively seek new
knowledge / abilities / skills in my field of studies
The education has given me opportunities to practice what I
have learned/the knowledge I have gained
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Utbidningen har utvecklat min förmåga att tänka kritiskt
Utbildningen har inspirerat mig att aktivt söka och lära mig
nya kunskaper/förmågor/färdigheter inom området
Utbildningen har gett mig möjligheter att tillämpa det jag lärt
mig
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar
Under utbildningen har jag har lagt ned förväntad* tid på mina
studier

During my education I have spent the expected* amount of
time on my studies

5 Enval

* expected time is estimated to be about 40 hours / week
including lectures and self-study.
6 Yes, about that.
6 No, much more.
6 No, much less.

*förväntad tid beräknas vara ca 40tim/ veckan inkluderat
föreläsningar och självstudier.
Ja, ungefär så.
Nej, klart mer.
Nej, klart mindre.
Undervisning och lärande i min utbildning

Teaching and learning

6 Matris

how much of your education do you find that the following
7 statements are accurate?
Question text
The teachers involved in the education has made the subject
interesting

För hur stor del av din utbildning upplever du att följande
påståenden stämmer?
Frågetext
Lärarna i utbildningen har gjort ämnet intressant
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7 Fritext

Lärarna i utbildningen har varit bra på att förklara
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

The teachers involved in the education has been good at
explaining
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Här kan du skriva kommentarer om

Here you can write comments about

undervisningen och lärandet på din utbildning.

8 teaching and learning.

Bedömning och feedback
Assessment and feedback

8 Matris

För hur stor del av de kurser du gått på programmet upplever
du att följande påståenden stämmer?
Frågetext
Jag har känt till lärandemålen i anslutning till respektive
kursstart
Jag har känt till betygskriterierna före respektive
examinationstillfälle
Jag upplever att betygsättning och bedömning har varit rättvis
Jag har under utbildningen fått återkoppling på mitt arbete i
föreskriven tid
Jag har fått användbar återkoppling på mina arbeten
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

how many of the courses you attended in the program do you
9 experience the following statements to be accurate?
Question text
I have been aware about the intended learning outcomes
prior to each course start
I have been aware about the grading criteria before each
examination session
I have experienced that the grading and assessment has
been fair
During the education I have received feedback on my work in
the prescribed time
I have received useful feedback on my work
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Bedömning och feedback

Assessment and feedback

9 Enval

Jag upplever att utbildningen har präglats av lika
förutsättningar och möjligheter vid examinationer och
bedömningar för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder.
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar
Här kan du skriva eventuella kommentarer om

10 Fritext

10
10
10
10
10

I have experienced that the education has been characterized
by equal conditions and opportunities in examinations and
assessments regardless of gender, gender-crossing identity
or expression, ethnicity, religion or other belief, disability,
sexual orientation and age.
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer
Here you can write comments about

bedöming och feedback:

11 assessment and feedback:

Studentinflytande
Student Influence

11 Matris

how much of your education do you find that the following
12 statements are accurate?
Question text
I have had the opportunity to submit feedback on my
education
I have experienced that the teachers value the students
feedback on the education
I have experienced that it is clear how the students feedback
on the education has been utilized
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

För hur stor del av din utbildning upplever du att följande
påståenden stämmer?
Frågetext
Jag har haft möjlighet att ge feedback på min utbildning
Jag upplever att lärarna värderar studenternas feedback om
utbildningen
Jag upplever att det är tydligt hur studenternas feedback på
utbildningen tillvaratagits
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar
Här kan du skriva eventuella kommentarer om

12 Fritext

Here you can write comments about

studentinflytande:

13 Student Influence:
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Organisation och ledning
Organization and management
13 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext
Utbildningen har varit välorganiserad och löpt på smidigt
Eventuella förändringar i utbildningen eller undervisningen
har kommunicerats tydligt
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

14 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
The education has been well organized and run smoothly
Any changes in the education or teaching have been clearly
communicated
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Här kan du skriva eventuella kommentarer om
14 Fritext

Here you can write comments about

organisation och ledning:

15 Organization and management:

Samverkan med aktörer utanför Högskolan
Collaboration with partners outside the University
15 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext
Jag har haft goda möjligheter att möta representanter från
arbetslivet i min utbildning
Jag har upplevt en tydlig koppling mellan utbildningen och
kommande arbetsliv
Jag upplever att de kunskaper och färdigheter som jag
utvecklat under min utbildning är användbara på
arbetsmarknaden
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

16 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
I have had good opportunities to meet representatives from
work life in my education
I have experienced a distinct connection between my
education and future work life
I find that the knowledge and skills I have developed during
my education are useful at the labor market
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Samverkan med aktörer utanför Högskolan
Collaboration with partners outside the University

16 Enval

During my education, I have been offered internships, work
place-based studies, placement training (VFU) or equivalent
17 Yes
17 No
17 No answer

Under utbildningen har jag erbjudits praktik eller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Ja
Nej
Inget svar
Här kan du skriva eventuella kommentarer om

17 Fritext

Here you can write comments about

samverkan med aktörer utanför Högskolan:

18 Collaboration with partners outside the University:

Hållbar utveckling och internationalisering
Sustainable development and internationalization

18 Matris

19 Fritext

For how much of your education do you find that the
19 following statements are correct?
Question text
I have experienced that the education has prepared me for
working with sustainable development

För hur stor del av din utbildning upplever du att följande
påståenden stämmer?
Frågetext
Jag upplever att utbildningen har förberett mig för att jobba
med hållbar utveckling
Jag upplever att utbildningen har förberett mig för arbeta i
miljöer med olika kulturer och språk
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

I have experienced that the education has prepared me to
work in environments with different cultures and languages
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Här kan du skriva eventuella kommentarer om

Here you can write comments about

hållbar utveckling och internationalisering:

20 Sustainable development and internationalization:

Inkludering och delaktighet
Inclusion and participation
20 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext

21 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
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21 Fritext

Jag upplever att utbildningen präglats av en inkluderande
arbets- och studiemiljö
Jag upplever att utbildningen bidragit till att jag känt mig
delaktig i en gemenskap med lärare, forskare och andra
studenter
Jag har haft möjlighet att arbeta med studenter från andra
utbildningar som en del av min utbildning
Jag upplever att utbildningen varit fördomsfri, inkluderande
och fri från diskriminering
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

I have experienced that the education has been characterized
by an inclusive work- and study environment
I have experienced that the education has helped me to feel
part of a community with teachers, researchers and other
students
I have had the opportunity to work with students from other
programs as a part of my education
I have experienced that the education has been openminded, inclusive and free from discrimination
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Här kan du skriva eventuella kommentarer om

Here you can write comments about

inkludering och delaktighet :

22 Inclusion and participation:

Stödjande resurser
Supporting Resources
22 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext
Jag har haft möjlighet att kontakta lärare och administrativ
personal i frågor rörande min utbildning när jag varit i behov
av det
Jag har fått tillräckligt med råd och vägledning i frågor
rörande min utbildning i kontakt med lärare och administrativ
personal
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar

23 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
I have had the opportunity to contact teachers and
administrative staff on issues concerning my education when
I have needed it
I have received suffcient advice and guidance on issues
concerning my education when I have been in contact with
teachers and administrative staff
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Här kan du skriva eventuella kommentarer om
23 Fritext

Here you can write comments about

stödjande resurser:

24 Supporting Resources:

Lärande resurser
Learning resources
24 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext

25 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
The learning platform (Blackboard) has supported my
learning
Other resources (such as education specific equipment, lab,
software, collections) have supported my learning
The library's resources (such as books, online services, and
study locations) have supported my learning
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
Totally agree
No answer

Lärplattformen (Blackboard) har stöttat mitt lärande
Övriga resurser (t ex utbildningsspecifik utrustning, labb,
programvara, samlingar) har stöttat mitt lärande
Bibliotekets resurser (till exempel böcker, onlinetjänster och
studieplatser) har stöttat mitt lärande
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Inget svar
Här kan du skriva eventuella kommentarer om
25 Fritext

Here you can write comments about

lärande resurser:

26 Learning resources:

Generell tillfredställelse
General satisfaction
26 Matris

I hur hög grad instämmer du med följande påståenden?
Frågetext
Jag är sammantaget nöjd med min utbildning vid Högskolan i
Halmstad
Jag är sammantaget nöjd med min studietid vid Högskolan i
Halmstad

27 To which extent do you agree with the following statements?
Question text
I am overall satisfied with my education at Halmstad
University
I am overall satisfied with my study time at Halmstad
University

Jag upplever att jag haft möjlighet att skapa en meningsfull
fritid under min studietid vid Högskolan i Halmstad
Svarstext
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med

I have experienced that I had the opportunity to a create
meaningful spare time while studying at Halmstad University
Answer text
Strongly disagree
Partly disagree
Partly agree
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27 Fritext

Håller helt med
Inget svar

Totally agree
No answer

Här kan du skriva eventuella kommentarer om

Here you can write comments about

generell tillfredställelse:

Tacksida

General satisfaction:

Tack!

Tacksida

för att du svarade på 2019 Sistaårsenkät vars syfte är att
kartlägga student upplevelsen av studietiden vid Högskolan i
Halmstad.

Thank you!

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Sandra på
sandra.sandberg@hh.se

If you have any questions, please contact Sandra Sandberg
at: sandra.sandberg@hh.se

For your participation in 2019 graduate student survey.
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Bilaga 2 Underlag från Quicksearch som visar hur indexuträkning görs

