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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) har under 2021 utvärderat programmet Professionell 
idrottskarriär och arbetsliv 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. Inger Eliasson, Umeå 
universitet, och Johan R Norberg, Malmö universitet, har varit externa sakkunniga. Det interna 
utskottet bestod av:  

- Kristian Widén, ledamot i FUN och ordförande i utskottet,  
- Ulf Petäjä, lärarrepresentant från LHS,  
- Oscar Davidsson, studentrepresentant från programmet, samt 
- Jessika Andersson, handläggare. 

Utskottet träffades digitalt måndagen den 15 mars och 4 maj via Teams. I samband med 
platsbesöket den 30 mars träffade Kristian Widén, Ulf Petäjä och Jessika Andersson de externa 
experterna. Detta möte ägde rum digitalt via Zoom. 

Utvärdering av Professionell idrottskarriär och arbetsliv 
De underlag som inkommit har utformats enligt givna instruktioner, och ger en tillfredsställande 
bild av programmet. Dock saknar utskottet uttalanden från alumnirepresentanter. 
Programbeskrivningen beskriver ett unikt program utformat för en grupp studenter som annars 
kanske inte kunnat ägna sig åt högre studier.  

I de externas rapport lyfter de fram programmet som intressant och baserat på aktuell forskning samt 
den spetskompetens som finns i den egna idrottsvetenskapliga miljön. Det finns en tydlig logik i 
programmets upplägg och progression samt i fördelningen mellan huvudområde och övriga kurser. 
Med programmet har man skapat en utbildningsmodell där studenterna kan förena högre studier 
med elitidrott.  

Det utvecklingsområdet, eller till och med bristen, som de externa experterna särskilt lyfter fram 
berör ”att litteraturlistorna i programmets kursplaner har vissa brister med avseende på både 
omfattningen av litteratur och dess forskningsanknytning.”  

Utbildningens utvecklingsområde avseende intern relevans är: 

• mer utförligt skriva fram kopplingen till innovationsdrivande. Vad innebär innovativa 
upplägg och lösningar i undervisningen? 

• beskriva hur programmet positionerar sig gentemot Högskolans övriga utbildningsprogram. 

Utbildningens utvecklingsområde avseende omvärldsanalys är: 

• En analys kopplat till vad studenterna kan arbeta med efter utbildningen eller behovet i 
arbetslivet bör skrivas fram. Den framtida yrkesrollen, såväl inom idrotten som övriga 
arbetsmarknaden behöver förtydligas. Potentiella karriärer som inte är inom idrotten bör 
lyftas fram. Kopplingen till näringsliv och offentlig sektor är behöver skrivas fram på ett 
bättre sätt.  

Utbildningens utvecklingsområde avseende kvalitetsarbete och studentmedverkan är: 
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• en bredare analys av jämställdhetsarbetet i programmet behöver skrivas fram.  
• inom hållbar utveckling behöver de lyfta fram samhälleliga aspekter, såväl som miljö-, sociala 

och ekonomiska aspekter. 
• en utförligare analys av internationalisering i en vidare bemärkelse. 

Utbildningens utvecklingsområde avseende programbeskrivningen är: 

• utskottet hade önskat att man ser över examinationsformerna och visar på hur man 
säkerställer examinationen vid gruppexaminationer. 

• vetenskapsteori och metod bör introduceras tidigare under utbildningen 
• litteraturlistorna bör ses över med avseende på vetenskapliga artiklar 
• litteraturlistorna bör ses över med avseende på omfattning samt vetenskaplig nivå 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet med 
förbehåll. Utvecklingsområdena ska hanteras inom ramen för den årliga uppföljningen. Berörd 
akademi återkopplar till Forsknings- och utbildningsnämnden kring åtgärder och resultat senast vid 
nämndens första sammanträde 2023.    

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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