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Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå våren 2019 

Forsknings- och utbildningsnämnden(FUN) beslutar om samlat omdöme för de utvärderade 
programmen enligt följande:  

Civilekonomprogrammet, ifrågasatt kvalitet 

Digital design och innovation, hög kvalitet 

Hälsopedagogiskt program, hög kvalitet 

Internationella marknadsföringsprogrammet, ifrågasatt kvalitet 

IT-forensik och informationssäkerhet, hög kvalitet 

Samhällsanalys och kommunikation, hög kvalitet 

Samhällsförändring och social hållbarhet, hög kvalitet 

För utbildningar som erhållit omdömet hög kvalitet beslutar FUN att ställa sig bakom 
utskottens förslag på åtgärder.  

För utbildningar som erhållit omdömet ifrågasatt kvalitet ska akademin arbeta vidare utifrån 
Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L 2018/50):  

Akademin ska senast 25 oktober 2019 lämna in en analys till FUN inklusive förslag på om 
utbildningen ska utvecklas eller avvecklas.  Om utbildningen ska utvecklas sker det under 1 
år räknat från beslut om ifrågasättande. En redogörelse över utvecklingsarbete som 
genomförts under året lämnas till FUN senast den 13 juni 2020. FUN beslutar därefter 
antingen att 

a) utbildningen håller hög kvalitet,
b) utvecklingsarbetet är inte fullt ut implementerat och därför förslår FUN att

utbildningen inte ingår i kommande års utbud,
c) utvecklingsarbetet inte är tillräckligt och utbildningens kvalitet är fortsatt

ifrågasatt. FUN föreslår akademin att inledda avveckling.

Ärendet hanteras av samma utskott som beredde utvärderingen och utskottet bedömer om 
externa experter behöver engageras. 
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Bakgrund 
Forsknings- och utbildningsnämnden har under våren utvärderat sju utbildningsprogram. 
Arbetet har genomförts enligt Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (dnr L 2018/50).   

Sju utskott bildades för att hantera var och en av utbildningarna. Varje utskott leddes av en 
ledamot i FUN. Till utskotten har akademierna nominerat en ledamot. I varje utskott har en 
studentrepresentant ingått. Därtill hade varje utskott en handläggare och en sekreterare.1  

För varje utbildning tillsattes två externa experter med kunskap om den utbildning som 
utvärderades och som bedömde kunskapsområde för utbildning, måluppfyllelse och 
forskningsanknytning. De externa experterna genomförde ett platsbesök där de träffade 
studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter. De externa experterna skrev en 
rapport som blev en del av underlaget för utskottets arbete. 

Utskottet har bedömt utbildningen utifrån en bedömningsmatris som utgår från Riktlinjer 
för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L 
2014/32) och gjort en samlad bedömning med hänsyn till de externa experternas rapport.  

Ett kalibreringsmöte hölls den 16 maj 2019 där alla utskottsordförande, nämndens 
ordförande och kvalitetssamordnare deltog. 

Mellan den 20 maj och 27 maj fick akademierna möjlighet att ta del av förslag till beslut, 
bedömningsmatris och externa experternas rapport för att kunna upptäcka sak- och faktafel. 

Efter beslut i nämnden kommer ett arbete att inledas för att utveckla rutiner för 
utvärderingsprocessen utifrån erfarenheter från årets omgång.  

                                                 
1 Ett utskott saknade en ledamot från akademin, eftersom hen hoppade av för tätt inpå utskottets första 
sammanträde vilket inte gjorde det möjligt för akademin att utse en ny ledamot. 
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Utskottet för utvärdering av programmet Hälsopedagogiskt program 
(SGHPE) 

 
Datum 2019-05-29 

Tid Kl. 10:30 – 12:00  

Plats B 206, Högskolan i Halmstad 

Närvarande ledamöter Håkan Pettersson (ordf.) FUN 

Maya Hoveskog  Ledamot akademi ETN 

Jessica Svensson Studentrepresentant 

Jessika Andersson Handläggare  

Morgan Ljungkvist Sekreterare 

   

   

§ Punkter Beslut eller åtgärd 

1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet. 

2 Arbetsgång Ett första möte den 14 mars med inledande diskussioner 
som varade i 75 minuter.  

Jessika Andersson deltog på platsbesöket och träffade de 
externa experterna. En sittning på 30-45 minuter med 
experterna där man resonerade och tänkte kring 
platsbesöket. De hade bra diskussioner kring 
programmet, men var tydliga med att rapporten skulle 
ligga till grund för vårt beslut och inte denna diskussion. 

Det andra mötet startade med en kort genomgång av 
förra mötets diskussion. 
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3 

 

 

 

 

 

Utvärdering av programmet 
Hälsopedagogiskt program 

 

Uppfattningen av programbeskrivningen är att det ger 
en god bild av programmet. Utskottet anser dock att 
underlagen från akademin är för långa och med många 
upprepningar, samt att texterna borde kortas ner 
väsentligt och vara mer koncist och stringent skrivna.  

En analys av experternas rapport visar att det finns 
många styrkor men även brister och utvecklings-
områden.  

Utifrån det samlade underlaget konstaterar utskottet att 
det finns flera utvecklingsområden. Dessa beskrivs dels i 
de externa experternas rapport och dels i utskottets 
matris nedan och återges i en kort sammanfattning här.  

I programbeskrivningen behöver följande delar skrivas 
fram:  

- problematisering av hälsa som begrepp. Med 
nuvarande konstruktion och upplägg väcker det 
frågor. En utökning av folkhälsovetenskapen i 
programmet och en problematisering av 
begreppet hälsa i ytterligare en kurs (15 hp) 
skulle förbättra balansen mellan pedagogik (120 
hp) och folkhälsovetenskap (30 hp), vilken 
upplevs som snedvriden.   

- internationaliseringen är otillräcklig i omfattning 
och inte tillräckligt tydligt beskriven i 
underlaget. Det finns önskemål från studenterna 
att förbättra denna.  

- förtydligande av informationen kring den valfria 
terminen. 

- progressionen i programmet är för snabb och 
utskottet anser att den är värd att titta över.  

Utskottet delar expertutlåtandena kring den 
vetenskapliga grunden. Utskottet kan dock inte göra 
en djupare bedömning av denna utan 
rekommenderar att programledningen noga beaktar 
experternas utlåtande. 

 

 

Avseende genomförandet finns följande 
utvecklingsområden:  
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- En längre diskussion krävs kring uppsatsernas 
balans mellan kvantitativ respektive kvalitativ 
metod. Hur avspeglas lärarkårens kompetens i 
val av metoder (kvalitativa resp. kvantitativa)? 
Styrs studenterna mot kvalitativa ansatser av 
lärarkåren? Beror det på en slump, vilka är 
handledarna, vilken är litteraturen? 

- En översyn av lärarkåren vore bra, t.ex. att 
förtydliga vilka av adjunkterna som är 
doktorander. 

- Enligt experternas rapport saknar en del kurser 
kursvärderingsrapporter i Blackboard. 
Högskolans rutiner ska klara en UKÄ-
granskning, och därför är det viktigt att denna 
rutin följs.  

- Programmet bör förtydliga studentinflytandet, 
vilket även experterna lyfter i sin rapport. 

- Programmet bör se över hur grupparbeten 
fungerar då studenterna lyfter detta som ett 
utvecklingsområde.   

Därtill finns det brister som behöver åtgärdas enligt den 
externa utvärderingsrapporten. 

 

3 Förslag till beslut Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden 
att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet.  

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden 
att om 3 månader följa upp att följande 
utvecklingsområden:  

1) Brister som måste åtgärdas enligt den externa 
utvärderingsrapporten (sidan 8). 

2) Kursvärderingsrapporter för samtliga kurser i 
programmet ska publiceras i Blackboard. 

åtgärdas omgående och redovisas nämnden 30 
september 2019.  

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden 
att om 6 månader följa upp att följande 
utvecklingsområden:  

1) Förtydliga balansen mellan hälsa och pedagogik i 
programmet.  

2) Se över progressionen i kursplanerna/matriserna 
så att den blir mer rimlig. 

3) Utveckla internationaliseringen mot andra 
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länder än Tyskland. 
4) Se över lärarkåren inom programmet. En stor del 

av undervisningen sker av adjunkter. Är de 
doktorander? Professorn inom ämnet har väldigt 
lite undervisning i programmet. Kopplat till 
denna fråga är bl.a. synpunkter på metodvalen i 
uppsatserna, då samtliga bedömda uppsatser var 
kvalitativa. Styrs metodvalen i uppsatserna av 
lärarkårens sammansättning? 

5) Utveckla arbetet med att säkerställa en rättvis 
individuell examination i grupparbeten.  

6) Utveckla diskussionen kring digitalisering.  
 

har tagits hand om i uppföljningssystemet och redovisas 
nämnden 31 januari 2020.  
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Utskottets bedömningsmall     
Programnamn Hälsopedagogiskt program 

 

Bedömningsaspekt  Underlag  Utskottets kommentar  

1.  Programbeskrivningen är 
tydlig.  

Programbeskrivning  Programbeskrivning kunde varit avsevärt mer koncis och betydligt mindre upprepande. Arbetslaget 
borde förhålla sig till riktlinjerna.  
 
Utskottet bedömer att programbeskrivningen lägger en stor tyngdpunkt kring komplexitet men det 
nämns inte alls i programmålen.   

Hälsa och pedagogik beskrivs enskilt på ett tydligt sätt, men utskottet efterfrågar en tydlighet kring 
begreppet hälsopedagogik. Detta kan t.ex. kopplas till en framtida arbetsmarknad.   

2. Programmet bidrar till att 
implementera lärosätets 
vision och strategi.  

Programbeskrivning: Programsyfte 
och programidé.  

Utskottet bedömer att programmet är värdeskapande, innovativt och samhällsbyggande och att 
programbeskrivningen förhåller sig till lärosätets strategi.  

Däremot saknas en utvecklad beskrivning av hur utbildningen arbetar med digitalisering.  

3. Programmet positioneras 
tydligt i Högskolans 
utbildningsutbud.  

Bilaga till självvärdering/relevans, 
programbeskrivning/programsyfte  

Programmet är unikt, men den akademiska vägen efter kandidatexamen kan skrivas fram 
tydligare.  

4. Det finns en relevant 
analys av arbetslivet och 
studentmålgrupp för 
utbildningen.  

Bilaga till självvärdering/relevans.  

Programbeskrivning/programsyfte.  

Yttrande från 
arbetslivsrepresentanter i 
programråd angående 
utbildningens relevans.  

Programmet argumenterar att alumner ofta blir chefer i arbetslivet men granskning av bifogade 
platsannonser visar inte på det sambandet.   

Utskottet efterfrågar att en mer omfattande analys av studentmålgruppen för utbildningen bör 
genomföras i avseendet varför få män söker utbildningen. Detta behöver problematiseras och 
skrivas fram i programbeskrivningen.  
  
  



 
 

  Sida 6 (7) 
 

Yttrande från alumnsrepresentanter 
i programråd angående 
utbildningens relevans.  

Statistik från uppföljningssystemet.  

5. De ekonomiska 
förutsättningarna är 
motiverade och rimliga.  

Programuppföljningsrapporter.  

Statistik från uppföljningssystemet.  

Programmet har ett gott söktryck, stora studentgrupper och relativt få drop-outs. Detta kan tolkas 
som att de ekonomiska förutsättningarna är motiverade och rimliga.   

  

6. Utbildningens innehåll är 
forskningsanknutet och följer 
forskningsfronten.  

Programbeskrivning: Programidé.  Programmet arbetar med forskningsanknytning genom t.ex. samverkan med biblioteket och att 
studenterna själva tar fram artiklar för att formulera sina problem.   

Programbeskrivningen borde dock förtydliga forskningsanknytningen genom till exempel vilken 
kategori av lärare som undervisar, hur lärarnas forskning kommer programmet tillgodo och 
förtydliga lärarkårens möjligheter till vidare fortbildning.  

7. Utbildningen innehåller 
välstrukturerade 
arbetslivsanknutna tillfällen/ 
praktiktillfällen (samverkan) 
där så är lämpligt.  

Programbeskrivning: Programidé.  Utskottet bedömer att utbildningen innehåller samverkan med arbetslivet genom matchningstorget 
(tillsammans med PIKA och IVP/PIM) samt att studenterna är på praktik.  
Utskottet ställer sig frågan om det finns en beredskap om en student inte hittar en praktikplats?   

Enligt programbeskrivningen väljer studenterna under det tredje året en egenvald inriktning. 
Vilket stöd får studenterna i det valet? Man kan behöva utväxla tankar med någon kring detta val.   

8. Utbildningen har 
motiverat hur arbetet med 
internationalisering ska 
bedrivas där så är lämpligt.  

Programbeskrivning: Programidé.  

Statistik från uppföljningssystemet.  

Utbytestermin finns och samarbete med Freiburg. Nackdelen med utbytet är att större delen av 
undervisningen är på tyska.  Finns det någon strategi för att öka utresande och internationalisering? 
Kan man sprida till fler länder?   

Internationalisering kan också innebära utbyte av forskare, att internationella studenter läser kurser 
på programmet mm.   

Utskottet gör bedömningen att internationaliseringen av programmet kan utvecklas. 

9. Lärarresurser; tillräcklig 
kapacitet och kompetens för 

Bilaga till självvärdering: 
lärarresurser (kapacitet och 

Utskottet bedömer att det verkar föreligga en obalans i kompetensen mellan folkhälsa och 
pedagogik.   
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att uppfylla utbildningens 
innehåll och uppnå 
programmets lärandemål.  

kompetens).  

Statistik från uppföljningssystemet.  

Utskottet efterfrågar ett förtydligande kring lärarkårens kompetens, bland annat hur stor del av 
undervisningen bedrivs av doktorander?, i hur stor omfattning deltar professorn i utbildningen?  

 

10. Infrastrukturen är lämpad 
för att genomföra 
utbildningen.  

Bilaga till självvärdering: 
lärmiljö/infrastruktur.  

Utskottet bedömer att infrastrukturen är ändamålsenligt beskriven med kopplingar till Hälsolabbet 
och DLC till en viss mån. Nya och fräscha lokaler som är bra för utbildningen med möjlighet till 
föränderliga ytor.  

 

11. Programmets 
organisations-, lednings- och 
kvalitetssäkringsprinciper är 
tydliga, det finns evidens om 
medverkan 
(studenter/arbetsliv) genom 
programmets realisering och 
kvalitetsutveckling.  

Bilaga till självvärdering: 
kvalitetsarbete.  

Bilaga till självvärdering: 
studentmedverkan.  

Yttrande från studentrepresentanter 
i programråd angående 
studentperspektiv.  

Programuppföljningsrapporter.   

Det finns mycket dokumenterat kring detta i underlaget och utskottet bedömer att det är tydligt 
och att det finns evidens för medverkan.  

Utskottet gör bedömningen att en diskussion kring SI borde inkluderas.  
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Högskolan i Halmstads utvärdering av utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå 

Anvisningar för de externa experternas rapport  
Fokus för den externa granskningen är utbildningens utformning, genomförande och 
resultat. Den externa delen av utvärderingen har två syften:  

- experterna bedömer hur vi säkerställer måluppfyllelsen avseende vissa mål, dvs. vi 
utvärderar inte resultat för alla programmålen,  

- experterna granskar att utbildningen är utformad och genomförs så att den lever upp till 
nationell och internationell standard.  

Rapporten ska huvudsakligen  
- identifiera brister som måste åtgärdas omgående inför kommande antagning,  

- identifiera utvecklingsområden som bör åtgärdas,  

- lyfta goda exempel, samt 

- skriva fram rekommendationer.  

Det är viktigt att rapporten utgår från bedömningsgrunderna i självvärderingen. Men det står 
er fritt att använda er kunskap och erfarenhet av liknande utbildningar för att göra en 
helhetsbedömning efter att ha undersökt den aktuella utbildningens utformning och 
genomförande inklusive intryck från platsbesöket. 

Högskolan i Halmstad ser gärna att ni följer nedanstående rubriker där det står er fritt att 
välja detaljnivå. Det viktiga är att ni ger uttryck för era reflektioner och slutsatser. Högskolan 
bedömer att längden på rapporten kan vara ca 10 sidor.  
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Kunskapsområde för utbildningen 
Bedömningsgrund:  
 

A. Definitionen och eventuella avgränsningar/inriktningar av huvudområdet/teknikområdet 
eller motsvarande och dess koppling till den vetenskapliga grunden och beprövad 
erfarenhet är välmotiverad och adekvat.  
 

B. Relationen mellan huvudområdet/teknikområdet eller motsvarande och de andra 
kunskapsområdena som ingår i utbildningen är välmotiverad och adekvat.  
 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse  
Mål A1 och Mål A2:  

I programpresentationen redogörs tydligt för den teoretiska grund programmet utgår ifrån. 
Programmet definieras som holistiskt, med ett pedagogiskt snarare än ett 
folkhälsovetenskapligt perspektiv. Man använder sig av Aron Antonovsky och ett salutogent 
förhållningssätt. Litteraturen är något mer ideologiskt/filosofiskt inriktad och vissa delar 
tycker vi saknar medicinsk- och folkhälsovetenskaplig grund.  

Vi uppfattar det som i sin ordning men anser att utbildningen skulle vinna på ett 
förhållningssätt med fler teorier och modeller som står på vetenskaplig grund. Svårigheten 
med en så pass tydlig avgränsning mot det Salutogena perspektivet är att visst innehåll som är 
relevant för hälsopedagogstudenterna lämnas ute. 

Vi frågar oss om studenten får tillräcklig kunskap av vad det medicinska-
folkhälsovetenskapliga perspektivet innebär och var det har sin plats? Kan studenter få arbete 
tex. inom rehabilitering efter utbildningen? Bör de då inte ha med detta perspektiv i något 
högre grad? I självvärderingen menar man att man är orolig för att pedagogiken inte kommer 
fram tillräckligt tydligt. Möjligen kan det uppfattas så ur ett studentperspektiv eftersom 
hälsopromotion ligger först men går man igenom kursplanen så finns här en kraftig betoning 
på pedagogik. Pedagogik utgör 120hp av programmets 180hp, dessutom är 30 hp valbara 
och endast 30 hp inom huvudämnet folkhälsovetenskap. 
 
Promotion, hälsa och aspekter av hälsofrämjande arbete skrivs fram som viktiga för att 
”stärka friskfaktorer och bibehålla en god hälsa”. Friskfaktorer är viktiga men utgör inte de 
enda faktorerna och framförallt kan dessa förstås bättre om den kan sättas i ett sammanhang. 
Man argumenterar för att det är ” viktigare att veta hur man iscensätter förändringsprocesser 
för att främja hälsa”. Här menar vi att pedagogiken absolut är viktig men att studenter 
behöver kunskaper på en orienterande nivå om innehållet för förändringsprocessernas som 
skall drivas med hjälp av de pedagogiska processerna och som kan motsvaras av exempelvis 
myndighets rekommendationer (Exempel: Fyss 2017 Skanzoline.com). 
 
I programbeskrivningen finns ett avsnitt där hälsopedagogik skrivs fram som ett lokalt 
begrepp som gäller för Halmstad Högskola. Vi förstår det som att hälsovetenskap inte finns 
som ett teoretiskt begrepp/huvudämne. De huvudämnen som ingår i utbildningen är 
pedagogik och folkhälsovetenskap. Kanske kan skrivningen om hälsopedagogik förtydligas 
för att undvika begreppsförvirring. 
 
Förslag/rekommendation: I syfte att skapa kunskap för att kunna tyda symtom eller tidiga 
tecken på ohälsa skulle mer av ämnen som stressmedicin, arbetsmiljö och psykisk ohälsa 
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kunna föras in som mål i kurserna Tillämpat hälsoarbete FH2004 och Hälsopedagogik i 
praktiken PE2045.  Kursen etiskt och kritiskt förhållningssätt PE2043 problematiserar olika 
syn och värderingar kring hälsopromotion. Kanske kan även mer tid för att problematisera 
olika synsätt gällande hälsa tillföras. 
 
I självvärderingen s. 10 under rubriken Övergripande Analys mål A1 kan text läggas till som 
förtydligar att man tar hänsyn till studenterna synpunkter från kursvärderingarna i analysen. 
Genom vårt besök på högskolan vet vi att det görs men det framgår inte i texten.  

 
Slutsats: Vi delar självvärderingens analys om att mål A1 uppfylls men ställer oss något 
tveksamma till skrivningen om hälsopedagogikens vetenskapliga grund som 
kunskapsområde. Självvärderingens analys av A2 är inte lika tydlig men vi tycker att matrisen 
är tydlig och uppfattar att målen för kunskap och förståelse nås. 
 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de utvalda programmålen (enligt 
utbildningsplanen) inom kunskapsformen. 

 

Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de examensmål som de utvalda 
programmålen relaterar till enligt matrisen i programbeskrivningen. 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 
Mål B1 och Mål B2:  

I den framskrivna självvärderingen är lärarperspektivet tydligt men vi saknar ett tydligare 
studentperspektiv i form av resultat från kursvärderingar och studeranderåd. Vid platsbesöket 
framkom dock i intervjuerna med både studenter och lärare att kursvärderingar genomförs 
och att resultaten tas om hand för vidare kursutveckling. 

FH2005 Angående hemtentamen och om omtentamen. Vi rekommenderar att uttrycket 
komplettering bör användas här eftersom studenterna fortsätter på den påbörjade 
examinationen. Komplettering innebär enligt de nya riktlinjerna att åtgärden skall kunna 
komma in inom kort tid. Detta skall då stå i kursplanen om komplettering används (se. 
riktlinjer för rättssäker examination). 

 

file:///D:/HV-filesync/ulland/Desktop/ulla%20Vet402/2017-rattssaker-examination.pdf 

 

Angående examination PE2005, sammanställning av pedagogiska teorier och teoretiker. Vad 
är poängen med att sätta ihop de olika teoretikerna i ett dokument? Förväntas alla då ha den 
kunskapen? Kan man förändra uppgiften så att den får en bredare kunskapsbas. Förslagsvis så 
att alla studenter ska fördjupa sig i minst 3 teoretiker.   
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I självvärderingen tas problemet med att särskilja individuella prestationer vid 
gruppexaminationer upp och att detta behöver förtydligas i flera av kurserna. Pedagogerna 
inom programmet är generellt positiva till gruppexaminationer och anser att denna 
examinationsform är väl motiverad med den pedagogiska idén om aktörskap och 
studentinflytande.  

Ett förfarande med individuell skriftlig inlämning vid seminariet samt individuell 
hemtentamen förväntas täcka de brister som ändå kan uppstå i bedömningen. Vi bedömer 
det som ett rimligt ställningstagande. Vi tycker också att lärarkollegiet uppvisar en god 
medvetenhet om balansgången mellan att ta vara på både lärandepotential i gruppmoment 
samtidigt som det finns individuella moment som ska betygssättas. I riktlinjer för rättssäker 
examination finns stöd för att utveckla gruppexaminationer liknande vad som beskrivs i 
självvärderingen. Se utdrag ur rättssäker examination nedan. 

        ”Grupptentamen får anses vara en tillåten examinationsform. Det är 
dock viktigt att en individuell bedömning av studenterna kan göras. Det finns 
olika sätt att säkerställa detta kan. 

Av högskoleförordningens regler framgår att examinatorn ska sätta ett betyg på 
varje student som genomgått en kurs. Däremot framgår det inte att underlaget 
för bedömningen inte får vara samma för flera studenter som har utfört en 
examinationsuppgift tillsammans. UKÄ anser därför att denna form av 
examination får anses vara tillåten. Det gäller även om individuella 
bedömningar av studenternas prestationer inte kan göras vid examinationen” 

Isjälvvärderingen tas även kursen PE2044 upp att studenters prestationer skall kunna 
särskiljas. Vi håller med om att det behöver framgå tydligt vad som är enskilda delar. 

Över gripande analysmål B1 B2. Dialog mellan omgivande samhälle tas upp som en brist 
och i självvärderingen gör man bedömningen att mål och kriterier för detta behöver 
tillskapas. 

Vi håller med om att det behöver tillskapas mål i dialog med branschfolk i programråd. Vår 
bedömning är att det finns moment i olika kurser som kan åberopas såsom 
presentation/redovisning av projekt med inbjudna branschfolk samt 8 v praktik.  

Slutsats: Gällande färdighet och förmåga framkommer det i självvärderingen att mål B2 
uppfylls men att B1 inte uppfylls helt och vi menar att kriterier för detta behöver specificeras. 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de utvalda programmålen (enligt 
utbildningsplanen) inom kunskapsformen. 

 

Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de examensmål som de utvalda 
programmålen relaterar till enligt matrisen i programbeskrivningen. 
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Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Mål C1 och Mål C2:  

 
PE4005. Muntlig presentation, här saknas betygskriterier. 

PE 2045. Här tar man upp bristen på VFS platser som orsak till att man genomför arbetet 
med projektplanen i grupp, men att man infört individuella inslag för att säkerställa att 
bedömningen blir rättvis. Motivet är rimligt men samtidigt anges det i självrapporteringen 
att studenterna har eget ansvar för att ordna VFS. Om studenterna tar eget ansvar för att 
ordna praktikplatser borde rimligen inte brist på VFU platser vara ett fullgott skäl till att 
projektplanen skrivs i grupp. 

Vid samtal med studenterna är det vårt intryck att studenterna tar stort ansvar och ordnar 
med både VFS placering och redovisning i grupp själva. Vi tror att utbildningen skulle vinna 
på att förtydliga kriterier för bedömning av delaktighet på ett sätt som upplevs rättvist av 
studenterna. Som det är nu ger studenterna uttryck för att det kan vara känsligt att själva 
göra den bedömningen gentemot sina kursare. 

Vid intervjun med studenter framkom att det fanns en frustration kring att vissa kan glida 
igenom utbildningen med ett minimum av insats och att det upplevs som ett stort ansvar att 
själva sinns emellan jämföra och peka ut varandras insatser. 

Olika förslag att komma tillrätta med individuella insatser diskuteras vidare i självvärderingen 
angående kursen Hälsopedagogiskt forskningsarbete och de förslag som ges i självvärderingen 
som verkar rimliga. 

Frågan reses i självvärderingen om det är rimligt att studenterna kan uppnå 
värderingsförmåga och förhållningssätt redan under höstterminen år ett. Vi som granskare 
uppmuntrar ett fortsatt arbete med progressionen i utbildningen då vi iakttagit att 
studenterna ska nå många mål redan mycket tidigt under utbildningen.  

När det gäller seminarier med skriftliga sammanfattningar i grupp bedöms i självvärderingen 
att en skriftlig individuell hemtentamen kan säkerställa måluppfyllelse kursen Utbildning och 
lärande i verksamheter. 

I kursen etiskt och kritiskt- förhållningsätt till hälsopedagogiskt arbete diskuteras olika 
hälsodiskurser. Vid besöket tog vi upp frågan om hur de olika diskurserna behandlas i 
kursen. Vi landade i en diskussion om samhällets rådande skönhetsideal. Här undrar vi vad 
som menas med i samhället rådande skönhetsideal? Detta menar man påverkar hälsan och 
benämns som en hälsodiskurs. Vi håller inte med om att skönhetsideal i sammanhanget hälsa 
kan anses vara hälsodiskurs. 

Man skulle eventuellt kunna addera en ny 15 hp kurs med fokus på kunskap och förståelse 
inom områden som fysiologi och psykologi. Detta för att täcka in eventuella brister inom 
områdena och stärka förståelsen för det salutogena förhållningssättet som genomsyrar 
utbildningen. Vi menar att det är viktigt att ha en bred kunskapsbas för att på djupet förstå 
det salutogena perspektivet och dess konsekvenser på gruppnivå. 

Slutsats: Efter samtal med studenterna tror vi att examinationerna behöver stramas upp för 
att säkerställa att alla studenter når de uppsatta målen. Som det är nu examineras ett alltför 
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stort antal av målen i grupp. I självvärderingen lyfts frågan om progression C1 och det 
framkommer tydligt i målmatrisen att studenterna förväntas nå värderingsförmåga och 
förhållningsätt redan mycket tidigt i utbildningen. Här skulle utbildningen vinna på att ha 
en tydligare progression. 

 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de utvalda programmålen (enligt 
utbildningsplanen) inom kunskapsformen. 

Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom 
examination att studenten, när examen utfärdas, kan uppnå de examensmål som de utvalda 
programmålen relaterar till enligt matrisen i programbeskrivningen. 

 

Forskningsanknytning 

Bedömningsgrund: 
1. Utbildningen bygger på aktuell kunskap som vilar på vetenskaplig grund inom de 

områden som utgör kunskapsbasen för utbildningen. 
 
Kunskapsbasen för utbildningen utgörs bland annat av KASAM som vilar på 
ideologisk grund utifrån Aaron Antonovsky.  KASAM som är en ett humanistiskt- 
holistiskt förhållningssätt med filosofisk bas används här som kunskapsbas för en 
större del av utbildningen. 
 
Ett promotivt holistiskt synsätt och salutogenes genomsyrar utbildningen och med 
tanke på kursplaner, arbetsmetoder litteraturval och examinationer tycker vi i stort 
sett att det visar på god ”constructive alignement”.  
 
Arbetsformerna utgår till stor del från idén om studenters aktörskap och 
ansvarstagande. Utbildningen så som den skrivs fram verkar leva upp till idéerna 
inom den progressiva pedagogiken.  
 

2. Studenterna utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och akademiska färdigheter i 
enlighet med examensmålen för respektive utbildning och eventuella ytterligare 
lokala mål angivna i utbildningsplanen. 

 

Sakkunnigutlåtande för bedömning av examensarbetet för hälsopedagogiskt program av 
Monica Eriksson, 2018 visar att kvalité på arbetena varierar.  

Tre arbeten utmärker sig på ett bra sätt medan en uppsats bedöms ha låg kvalité gällande 
teoretisk förankring menar den externa granskaren Monika Eriksson. Den externa 
granskaren påtalar även att fem av fem slumpmässigt utvalda uppsatser har valt kvalitativ 
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metod och kvalitativ innehållsanalys som metod. Är det en slump eller är det ett tecken 
på kompetensbrist bland handledare?  

Monica Eiksson beskriver även att man kan ha fler kvalitativa ansatser vilket verkar 
saknas när vi bedömare granskar litteraturlistan. Vårt  förslag är  att välja  några  
kvalitetiva ansatser och en kursbok Fejes,A & Thornborg, R (red) 2015 Handbok i 
kvalitativ metod föreslås. 

Vi ser att det finns mål rörande kvantitativ och kvalitativ metod men att det saknas i det 
slumpmässiga urvalet av uppsatser. Större variation mellan kvantitativ metod och olika 
typer av kvalitativ metod behöver tillkomma för att stärkas de kommande 
examensarbetena på utbildningen. 

 

3. Kompetensen och den vetenskapliga aktiviteten hos lärarna i utbildningen är 
tillräcklig för de två ovanstående punkterna, för utbildningens kvalitet samt för en 
utveckling av utbildningen i enlighet med relevant forskning. 

 

Analys av tjänstefördelningen 

 

Tjänstetitel Undervisning Forskning  Anmärkning Fördelning U-F 

Adjunkter 1999 1920 

 

Varav 1614 
doktorander 

51%       49% 

Lektorer 1060 1832  37%       63% 

Professor 36 227  14%       86% 

 

Analysen visar att en stor del, 65 procent, av utbildningen sköts av adjunkter. Både lektorer 
och professorer har goda möjligheter att bedriva forskning. 

 

Analys av kurslitteratur med forskningsanknytning. 

Vår bedömning är att forskningsanknytningen i utbildningen kan stärkas genom att följande 
litteratur tillkommer. 

PE4004. Svaga referenser när det gäller kompetens och kunskap.  

Förslag: Filstad, Catherine (2012) Organisationslärande: från kunskap till kompetens 
             

PE405 

Förslag Delve & Davidsson. Rapport 2016, Hållbart ledarskap i vardag och förändring. 

            Delve & Eriksson 2017 Health Promotion managerial Work 
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Slutsatser 
Styrkor och goda exempel 

Det verkar som att alla inblandade arbetar medvetet och genomtänkt och vi uppfattar att de 
som sägs från lärarhåll också stämmer med den bild som studenterna ger. Exempelvis berättar 
studenter att de lärt och mognat mycket av att få vara delaktiga och tvingas vara aktiva i att 
leda seminarier och att framträda inför både studenter, arbetsgivare o.s.v. Det är också är en 
uttalad strävan i utbildningen. Vårt intryck är att utbildningen fungerar bra, med hög 
genomströmning och nöjda studenter. Genom samtal med Alumner fick vi också en positiv 
bild av de blivande hälsopedagogernas yrkesverksamhet. 

 
Brister som måste åtgärdas  
 

• Blackboard FH2004 2018. Felaktiga formuleringar när det gäller vad som ger G 
respektive VG på kursen. 
 

• Det saknas en analys av forskningsanknytning i självvärderingen. Hur kopplas 
innehållet i undervisningen till lektorer och professorers forskning inom området?  
 

• I självvärderingsinstrumentet finns kurser där antal poäng inte stämmer med det som 
anges för examinationerna. Det stämmer förmodligen i kursplanerna men ger ett 
otydligt intryck i självvärderingen och behöver ändras inför UKÄs utvärdering. 
 
FH2005, 15 hp. Individuell hemtentamen, 4,5 hp, Seminarium och workshop, 2 hp 
och Skriftlig individuell rapport, 4 hp. Här saknas 4,5 hp.  
 
PE2025, 15 hp, Skriftlig individuell hemtentamen, 8 hp och Seminarium och 
workshop, 2 hp. Här saknas 5 hp.  
 
Tillämpat hälsoarbete, 15 h. Skriftlig rapport i grupp, 5 hp, Skriftlig individuell 
hemtentamen, 3 hp och Seminarium och workshop, 2 hp. Även här saknas 5 hp. 
 
 
 
 

Utvecklingsområden som bör åtgärdas  
Ingenting sägs om digitalisering i självvärderingen, detta bör eventuellt åtgärdas.  
 

Rekommendationer 
Jobba vidare med det arbete som pågår för att säkerställa att examinationer i grupp bedöms 
rättvist. 

Skriva fram en tydligare progression i kursplanerna då vi uppfattar att man varit ivrig med att 
uppfylla många av programmets mål redan den första terminen på utbildningen, se matris. 
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För att minska den tydliga överviken av pedagogik i utbildningen tror vi att utbildningen 
skulle vinna på att ha mer tyngd mot folkhälsa. Som det är nu får studenterna endast 30 hp 
folkhälsa. 

Tydligare skiva fram studentperspektivet i självvärderingen. 

Önskemål från studenterna 

Bättre information inför den valbara terminen, 5. För att möta studenters behov av 
vägledning behöver informationen förbättras och förtydligas. 

Studenterna efterfrågar också mer stöd inför eventuella utlandsstudier. 

 

 

Maria Fernström                                                                   Ulla Andrén 

Lektor                                                                                   Lektor 

Gymnastik- och Idrottshögskolan                                         Högskolan Väst                                      

Stockholm 19.23.04                                                               Trollhättan 19.23.04 
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