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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) har under 2021 utvärderat Byggingenjörsprogrammet 
enligt Högskolans Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L 
2018/50).  

Utvärderingen har genomförts av externa sakkunniga och ett internt utskott. Malin Olin, Karlstads 
universitet och Thomas Olofsson, Umeå universitet, har varit externa sakkunniga.  Det interna 
utskottet bestod av:  

- Jeanette Sjöberg, ledamot i FUN och ordförande i utskottet,  
- Björn Åstrand, lärarrepresentant från ITE,  
- Linnea Tiberg, studentrepresentant från programmet, samt  
- Olov Andreasson, handläggare.  

Utskottet har haft två möten, den 22 mars, och 4 maj, via zoom. På mötet den 4 maj kunde inte 
Björn Åstrand närvara. Ett platsbesök av externa sakkunniga genomfördes den 30 mars.   

Utvärdering av Byggingenjörsprogrammet 
Underlaget som beskriver Byggingenjörsprogrammet är väl skrivet och har formulerats utifrån de 
krav Högskolan i Halmstad ställer. Texten är tydlig och ger en mycket god och positiv bild av hur 
utbildningen bedrivs. Underlagets omfattning bedöms som helt adekvat och tillräckligt.  

De externas utvärdering ger byggingenjörsprogrammet ett godkänt omdöme med inga brister som 
måste åtgärdas. De externa anser att måluppfyllelsen för områdena; kunskap och förståelse, färdighet 
och förmåga, värderingsförmåga uppfylls, men med viss utvecklingspotential. De konstaterar även 
att lärarlaget har en god sammanhållning och utvecklingsförmåga vilket ger en god grund för en 
gynnsam förbättring av programmet.  

De externa identifierar dock ett antal möjliga utvecklingsområden som de anser att 
byggingenjörsprogrammet bör åtgärda. De bedömer att arbetet med hållbarutveckling och 
digitalisering måste utvecklas vilket kräver en pedagogiskutveckling och möjlighet för lärarlaget att 
fortbilda sig inom området. De bedömer att jämställdhetsmålen bör ses över i utbildningsplan och 
kursplaner för att förstärka, tydliggöra och integrera jämställhetsarbetet. De bedömer att 
internationalisering är ett utvecklingsområde och kursinnehåll bör ses över. Andelen 
inresande/utresande lärare/forskare bör öka.  

Utskottet anser att det inte finns identifierade brister som omedelbart måste åtgärdas.  

Däremot har utskottet identifierat ett antal utvecklingsområden för programmet att arbeta vidare 
med inom ramen för dess kvalitetsarbete: 

• Hållbar utveckling 
o Konkretisera lärandemålen för hållbar utveckling och skapa ett helhetsperspektiv för 

studenten. Se externas rapport. 
• Jämställdhet och mångfald 

o Perspektiv och lärandemål avseende jämlikhet bör förtydligas och den vetenskapliga 
grunden bör inkluderas. Se externas rapport. 

• Forskningsanknytning 
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o För att göra båda programinriktningarna likvärdiga förslås samläsning av 
vetenskapligt skrivande. Se externas rapport och utskottets bedömningsmall. 

o Konkreta lärandemål kring att söka och kritiskt värdera litteratur bör finnas. Se 
externas rapport. 

• Programbeskrivning 
o Programbeskrivningen behöver förtydligas avseende innovationsperspektivet. Se 

utskottets bedömningsmall. 
o Programbeskrivningen tar inte upp programmet i relation till HH:s övriga 

utbildningsutbud. 
• Internationalisering 

o Programmet behöver utveckla och förtydliga sin internationaliseringsstrategi. Se 
utskottets bedömningsmall. 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet. 
Eventuella utvecklingsområden hanteras inom ramen för den årliga uppföljningen. 

Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2020/132 och går att få 
genom att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.  
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