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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade den 3 juni 2021 (dnr L 2020/132) att ge det 
samlade omdömet ifrågasatt kvalitet för Språk, textbearbetning och digital kommunikation. Enligt 
Högskolans rutin, vilket beskrivs i Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (dnr L 2018/50), ska akademin som erhållit omdömet ifrågasatt kvalitet inkomma med en analys 
av och motivering till om berört program ska utvecklas eller avvecklas. Deadline för analysen sattes till 
utskicket inför FUNs sammanträde 2021-11-11.  

Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) inkom till utsatt datum med en analys och en 
motivering till att man önskade utveckla programmet. FUN behandlade analysen på sammanträdet 
den 11 november 2021 och beslutade att ställa sig bakom analysen och att programmet skulle fortsätta 
utvecklas. Akademin inkom med åtgärdsredovisning i juni 2022.  

För uppföljningen utsåg FUN ett utskott att bedöma åtgärdsredovisningen. Utskottet bestod av  

- Eva-Carin Lindgren (ledamot i FUN och ordförande i utskottet),  
- Håkan Pettersson (ledamot i FUN)  
- Victoria Gerelius, (studentrepresentant i FUN),  
- Charlotte Andersson (handläggare).  

Utskottet sammanträdde 4 oktober 2022 och bedömde inkommen åtgärdsredovisning med 
tillhörande underlag. Vid sammanträdet identifierade utskottet ett behov av tydligare belägg och 
exemplifiering i åtgärdsredovisningen för att utskottet tydligare skulle kunna se hur bristerna åtgärdats. 
En fråga om komplettering skickades ut och svar inkom från akademin inför utskottets andra 
sammanträde 2022-10-26. Utskottet upprättade ett utlåtande till FUN där såväl brister som 
utvecklingsområden bedömdes i relation till bedömningsgrunderna.  

Bedömning 
Utskottet anser att åtgärdsredovisningen indikerar ett seriöst, omfattande och trovärdigt arbete med 
att åtgärda bristerna och hantera utvecklingsområden vilket lett till större förändringar i programmet 
och många kurser som omarbetats liksom en mer utvecklad programbeskrivningen. De brister som de 
externa granskarna och utskottet har skrivit fram handlar till största delen om inriktningen mot 
engelska i programmet. Här har ett stort arbete gjorts med förändringar i kursplaner för att tydliggöra 
måluppfyllelse och införa metod tidigare i programmet för studenterna som går den engelska 
inriktningen. Då ett resultat av självvärderingen är att akademin har valt att revidera programmet och 
ta bort den engelska inriktningen har utskottet försökt göra en avvägning av de åtgärder som gjorts 
och vad som är rimligt att begära i arbetsinsats. 

Utskottet har efterfrågat tydligare belägg och exemplifiering i åtgärdsredovisningen för att utskottet 
tydligare ska kunna se att bristerna åtgärdats. Återkoppling gjordes via mejl samt att utskottet fick 
tillgång till några kurser i Blackboard. Utskottet anser att det i viss mån fortfarande är svårt att utifrån 
Blackboard bedöma måluppfyllelse. Detta gällde dock inte på de engelska kurserna som vi fick tillgång 
utan några andra kurser på programmet. 

Ett medskick till akademin är att i framarbetandet med den nya programversionen vara tydlig, 
noggrann och se till att alla delar överensstämmer. Det är också viktigt att arbeta med Blackboard där 
det ska vara tydligt vad kursen innehåller och att det finns en konstruktiv länkning i Blackboard dvs 
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att kursens undervisning och dess examinationer och bedömning ska vara länkade till kursens 
lärandemål. 

FUN gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder visar på ett positivt förbättringsarbete 
har skett, men också att en betydande förändring av programmets framtida innehåll, vilket medfört 
att utskottet bedömer att vissa utvecklingsområden kvarstår. De föreslagna förändringarna ger 
tillräckliga förutsättningar för att erhålla omdömet hög kvalitet med förbehåll. För fortsatt 
återkoppling relaterat till identifierade utvecklingsområden och programmets kommande 
utvecklingsarbete ser FUN behov av en återkoppling från akademin 2024 efter att den årliga 
uppföljningsrapporten beslutats av akademirådet.   

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger 
tillräckliga förutsättningar för att kunna säkra en bättre kvalitet i utbildningen, men att visst 
utvecklingsarbete kvarstår. Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar därför att omdömet för 
Språk, textbearbetning och digital kommunikation ändras från Ifrågasatt kvalitet till Hög kvalitet 
med förbehåll.  

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att akademin för 2024 ska återkoppla till nämnden 
med en lägesrapport av utbildningens utvecklingsarbete, med utgångspunkt inom ramen för den 
årliga uppföljningen. Till uppföljningen 2024 ska även en fullt utvecklad programbeskrivning 
lämnas in.    

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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