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Tid:
Plats:

20 januari 2020 kl. 9-12
Humboldt

N~rvarande:
Ledam~ter
Ordf~rande
Vice ordforande

Doktorandrepresentant
Studentrepresentanter

Linda Mossberg
Johan Berlin
Johan Hyr~n
Charlotta Isaksson
Marie P~sse
Signild Risenfors
Nina Tryggvason
Vakant

vriga n~rvarande
Prefekt
Handl~ggare Akademist~d

Lena Sj~berg
Maria Jordansson

Sekreterare

Henrik Lindeskog

Fr~nvarande:

Karin Forslund Frykedal
Rikard Hedlund
Josefina Larsson
Susanne Bergqvist

Underskrifter:
Sekreterare §§ 1-10

Ordf~rande

-

.
iaa
ssberg
Mo

~
.

Justeringsperson

Marie P~sse
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$1
Fastst~llande av f~redragningslistan
Institutionsn~mnden beslutade
att

fastst~lla f~redragningslistan.

$2

lusteringsperson
Institutionsn~mnden beslutade
att

utse Marie P~sse till att justera protokollet.

$3

F~reg~ende m~tes protokol]
IN diskuterade ers~ttare f~r de ledam~ter som avg~tt fr~n Utskottet f~r forskningsfr~gor. I dagsl~get har inte Avdelningen f~r socialpedagogik och socialt
arbete n~gon representant i utskottet. Aven doktorandrepresentant, som utses av
Studentk~ren, saknas. Linda ~r tillsvidare med som reserv fr att avhj~lpa
vakanserna.
Institutionsn~mnden beslutade d~refter
att

l~gga protokollet till handlingarna.

§4
Information fr~n FUN
F~redragande: Signild Risenfors och Johan Berlin
Vid m~tet 16 december p~ PTC fastst~llde FUN arbetsordning fr forskningsetiska
utskottet. De externa ledam~terna introducerades och deltog f~r f~rsta g~ngen.
Granskning och avst~mningsprocesser p~g~r f~r forskarutbildningarna och de vitala
forskningsmilj~erna. Johan har varit delaktig i dialog kring forskarutbildningarna
och Signild kommer att delta i dialogen med de vitala forsknings-milj~erna.
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Kommande ~renden ~r den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, som
startar p~ f~rs~k ht 20 samt programrapporterna.
Maria informerade om att ett ~rende f~rbereds om inst~llande av det fyra~riga
Barn- och ungdomsvetenskapliga masterprogrammet, 120 hp. Det var t~nkt att ges
engelskspr~kigt och p~ halvfart men har f~r f~ s~kande. Alla s~kande har f~tt
meddelande om m~jligheten att ist~llet l~sa den tv~~riga varianten.

$5
Information fr~n Forskningsetiska utskottet
F~redragande: Nina Tryggvason
IN behaver ta beslut om att nominera Nina till ledamot av det Forskningsetiska
utskottet. Se ~vriga fr~gor.

$6

Information fr~n prefekt
F~redragande: Lena Sj~berg och Maria Jordansson
L~ros@tesgranskning
Vid n~sta m~te med IN, 24 februari kommer Liselott Lycke och Anna-Maria
Blomgren att informera om sj~lvv~rderingarna till UK~. P~ externa webben
finns en sida med alla dokument fr~n l~ros~tesgranskningen.
Dokumentsamling>>
Det f~rsta bes~ket fr~n UK ~ger rum 11 mars, d~ granskarna m~ter
hgskolans ledning. Tv~ representanter fr~n varje IN kommer att utses som
deltagare i denna dialog. F~rdjupade intervjuer sker i maj.
Ekonomi
Pa onsdagens institutionsinformation presenterar Carina Vinbo institutionens budget 2020. Medel fr~n regeringen har skjutits till f~r utveckling
av AIL-l~rarutbildning. Tidigare ~rs uppdrags~verskott som har sparats
centralt p~ h~gskolan f~rdelas ocks~ ut bl.a. till IoS.
Verksamhetsuppf~ljning
I verksamhetsuppf~ljningen (AVU) ing~r det att utv~rdera hur institutionen
har arbetat med fr~gor kring Lika villkor. Lena har gett i uppdrag ~t Henrik
att g~ra en sammanst~llning av s~kta och beviljade forskningsmedel i
relation till Lika villkor. Sammanst~llningen kommer att l~mnas till
utskottet f~r forskningsfr~gor.
Kursplaner
Enligt FUN:s riktlinjer f~r kursplaner ska ~ven fliken "Inneh~ll" vara ifylld.
Studenterna ska kunna se vad kursen inneh~ller vid t. ex. tillgodor~knande.
Eftersom kursplaner ~r juridiska dokument ans~g IN att det ~r bra om de
struktureras p~ liknande s~tt. Fr~gan st~lldes om det g~r att endast h~nvisa
till kursm~len eller om varje programr~d skulle kunna besluta om struktur
och omfattning.

2
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Maria skickar utdrag ur riktlinjerna till Signild och Johan, som tar med sig
fr~gan till FUN p~ nytt.
Valberedning till val av ledam~ter till H~gskolestyrelsen
Mandatperioden f~r ledam~terna i h~gskolestyrelsen g~r ut under v~ren
och prefekt ska utse tv~ personer, en man och en kvinna, som representanter for institutionen i valberedningen. Personerna b~r ha god kunskap
om verksamheten. N~gra f~rslag p~ namn gavs och Lena g~r vidare med
f~rfr~gningar.
Nyhetsbrev och lnstitutionsinformation
En p~minnelse kommer att g~ ut till institutionen om strategiska medel f~r
forskning.
IN ans~g att det b~r finnas en sammanfattning fr~n senaste m~tet i
nyhetsbrevet tillsammans med l~nk till protokollet. L~mpligt ~r att
justeringspersonen och sekreteraren tillsammans skriver ingress till
nyhetsbrevet.

$7

Programrapporter
F~redragande: Johan Berlin
Johan Berlin redogjorde for arbetet med programrapporterna. Gruppen
best~ende av Nina Tryggvason, Rikard Hedlund, Josefina Larsson, Signild
Risenfors och Johan Berlin som sammankallande har tr~ffats vid fem
tillf~llen och behandlat institutionens nio programrapporter. Se bilaga 1.
I den efterfoljande diskussionen togs f~ljande upp:
• Maria kommer att g~ra en ny statistikrapport som ger en tydligare
bild av antal s~kande, antal s~kande m~n respektive kvinnor samt
programmens genomstr~mning.
• Det beh~vs en st~rre transparens f~r vilka resurser som finns f~r
kvalitetsh~jande aktiviteter, exempelvis timmar f~r kursutveckling
och hur dessa f~rdelas - ocks~ n~r det g~ller olika typer av kurser,
s~som distans-, uppdrags och campuskurser.
• En systematik kring kursutveckling efterfr~gades som t. ex skulle
kunna inneb~ra vissa ~tg~rder ~rsvis. Samtidigt p~pekades att det
~r problematiskt att g~ efter en mall, d~ kurser byter kursansvarig
som efter att ha kommit in i kursen kan se ett behov av att forma
kursen efter sina ~nskem~l.
• Samordning kring de olika programmens VFU ~r ett omr~de som
kan f~rb~ttras ~ven om f~ruts~ttningarna ~r olika f~r olika
program. Institutionen har redan f~rslag p~ f~r~ndringar, som att
VFU-anskaffningen b~r ligga redan p~ v~rterminen.
• VFU-handledarna skulle beh~va en ing~ng i Canvas f~r
kommunikationens skull.
• Namnen p~ programmen beh~ver ses ~ver och alla program vara
synliga i den sammanfattande rapporten.
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St~d i vetenskapligt skrivande: Diskussion p~g~r i programr~d om
vad som ska f~ruts~ttas hos studenterna och vad som ska skrivas in
i l~randem~len. Enligt Hansbo-utredningen b~r ett st~rre st~d
finnas under f~rsta ~ret i ett program.
Mallen for programrapporten har ibland missuppfattats eller visat
sig vara sv~r att f~rst~. Fr~gorna skulle kunna inledas med en
kortare beskrivning av vad som efterfr~gas.

Rapporten skickas in till FUN pa torsdag. Johan sammanfattar och justerar
utifr~n IN:s synpunkter och ytterligare f~rslag p~ justeringar kan skickas till
honom.

$8

Spr~kgranskning av forskningsans~kningar
F~redragande: Charlotta Isaksson
Martin Molin har st~llt en fr~ga till Utskottet f~r forskningsfr~gor ang~ende
l~pande potten och bidrag till spr~kgranskning av en st~rre forskningsans~kan.
IN menade att det l~ggs mycket tid p~ st~rre ans~kningar och att det ~r
v~rdefullt om medel beviljas f~r en sista justering av fullst~ndiga ans~kningar d~r H~gskolan V~st ~r huvudman. Att ~ka antalet ans~kningar och
beviljade s~dana ~r ocks~ en del av de strategiska mlen.
Utskottet f~r forskningsfr~gor ser ~ver riktlinjerna s~ att det framg~r att
spr~kgranskning f~r forskningsans~kningar kan s~kas vid de ordinarie
utlysningarna.
IN efterfr~gade timkostnad inklusive avgifter f~r Catharine Walker
Bergstrand. Henrik tar med denna fr~ga till Carina Vinbo.
Eftersom fr~gan diskuterats i IN, ans~g n~mnden att ett undantag kunde
g~ras f~r den f~rfr~gan som inkommit och beslut tas utanf~r ordinarie
ans~kningstillf~lle.
IN beslutade
att

bifalla Martin Molins f~rfr~gan om medel f~r spr~kgranskning av
forskningsans~kan.

$9

Institutionens kvalitetskonferens
F~redragande: Linda Mossberg
Institutionens kvalitetskonferens ger m~jlighet till utbyte mellan programmen och
avdelningarna, samt mellan institutionen och studentk~ren kring kvalitetsfr~gor.
Sida 5 av 6
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Fr~gorna som tas upp skickas ut till deltagarna i god tid f~r att kunna tas uppi
programr~d och andra forum. Tanken ~r ocks~ att deltagarna ska ~terkoppla fr~n
kvalitetskonferensen.
IN fastst~llde ~rendena f~r kvalitetskonferensen 24 februari till programrapporterna
och studentklagom~l/-~renden.
Studentklagom~l och student~renden
Studentk~ren ger en ~vergripande redovisning f~r ~renden som g~ller v~r institution.
Programrapporterna
Att diskutera:
• Studentinflytandet - brister och f~rslag p~ f~rb~ttringar ocks~ i
relation till studenter som inte ~r p~ plats.
•

VFU och Vetenskapligt skrivande - F~rslag p~ ~vergripande
st~d.

•

N~r det g~ller resurser f~r kursutveckling g~r Lena g~r ett
forslag tillsammans med Ledningsgruppen och ~terkommer till
IN.

H~stens kvalitetskonferens
F~rslag p~ inneh~ll p~ h~stens kvalitetskonferens ~r flexibilitet och
studentn~rvaro.

§

10

Qvriga fr~gor
Leda mot i FUN:s forskningsetiska utskott
IN beslutade
att

nominera Nina Tryggvason som representant for Institutionen for
individ och samh~lle i FUN:s Forskningsetiska utskott.

Sida 6 av 6

["ATIEZTTEaTTETE7TE.Tl
Mall framta@en av Forskings-ochutbildningsn~mnden (FUN)2019-09.17,re#dera8 2019-09-25

'

'77

Institutionen
d

t

dii«

-

°

ct fl7niFllTS

r

«

taSocialpedayyogiska programmet
"
:
Person etarr

.
gee

·«_s·

ill
L

.,"··

'n,+

·

a

i
d

Ws

>

Grundl~rarr4

«

ammet
rat
et

ft

"I

>t, inr Fritidshen

±}Se
._

Gr4

met, inr --

, on"Pille"et»rfinest~rarp

·n,inr 7-9
. mmet

~
-::

"a

a''

veterstaolge
m

z
%

ochGy

~

rl

rammet

.- . ,. · ··:· ·-,.,..

•,1

1

INNEH~LL
SYFTE OCH PROCESSBESKRIVNING
ARBETSPROCESS
0. UPPFOLJNING TIDIGARE AR
1. FORUTSATTNINGAR

3
3

.4
6

1.1. INOM HUVUDOMRADET

6

1.2. PERSONAL

7

1.3. UTBILDNINGSMILJ0

10

1.4. RESURSER

11

2. UTFORMNING, GENOMF~RANDE OCH RESULTAT

13

2.1. STYRDOKUMENT (UTBILDNINGSPLAN OCH KURSPLANER)

13

2.2.S~KRING AV EXAMENSMALEN

15

2.2.1. M~LUPPFYLLELSE - KUNSKAP OCH FRST~ELSE ................................................................................15
2.2.2. MLUPPFYLLELSE - F~RDIGHET OCH F~RM~GA.........................................................................17
2.2.3. MLUPPFYLLELSE - V~RDERINGSF~RM~GA OCH F~RH~LLNINGSS~TT..........................................18
3. ARBETSLIVETS PERSPEKTIV

20

4. STUDENTERS PERSPEKTIV (HL 4§)

22

5.JMSTALLDHETSPERSPEKTIV.......................................................................................................................26
6. UPPF~LINING, TGRDER OCH ~TERKOPPLING..........................................................................................28
7. KVALITETSFORBATTRINGAR

31

F~RSLAG P~ ~VERGRIPANDE KVALITETSF~RB~TTRINGAR........................................................................................31
~VERGRIPANDE REFLEKTION

32

2

be

«

«

SYFTE OCH PROCESSBESKRIVNING

_

Y

a

•

.

Syftet med denna rapport ~r att identifiera styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras fr att s~kra att
h~g kvalitet n~s i institutionens utbildningsprogram vid H~gskolan V~st.

Institutionsn~mnden ska med utg~ngspunkt i vad som framkommit i analysen av programrapporterna samt i
kontakt med programansvariga, studentrepresentanter och samverkanspartners, redog~ra f~r styrkor oeh
svagheter av i huvudsak institutions~vergripande karakt~r men ~ven programspecifika dito av st~rre
relevans.

Tyngdpunkten ska ligga mer p~ att lyfta fram styrkor och f~rb~ttringsomr~den ~n att beskriva arbetet. Detta
d~ arbetet f~ruts~tts flja institutionens och h~gskolans verksamhetssystem.

Ett av huvudsyftena med rapporten ~r att den skall hj~lpa institutionsn~mnden, institutionsledningen och
forsknings- och utbildningsn~mnden att identifiera och lyfta fram styrkor och f~rb~ttringsomr~den som sedan
kan arbetas vidare med. Ett f~rb~ttringsomr~de pd en institution kan vara en styrka pd en annan.
Den ifyllda rapporten l~mnas till forsknings- och utbildningsn~mnden som genomlyser och sammanst~ller
alla institutions rapporter. Forsknings- och utbildningsn~mnden ~terkopplar sedan till institutionsn~mnden
samt h~gskolans ledning samt tar resultatet i beaktande i sitt efterf~ljande arbete.

ARBETSPROCESS

F~religgande rapport har tagits fram av Institutionsn~mnden (IN) som tillsatt en arbetsgrupp som har haft till
uppgift att l~sa och sammanst~lla informationen fr~n institutionens programrapporter och utifr~n det skriva
oeh ta fram ett f~rslag till institutionens ~vergripande kvalitetsrapport.

Arbetsgrupp
Johan Berlin (ordf~rande/sammankallande), Signild Risenfors, Nina Tryggvason, Rikard Hedlund,
Josefina Larsson (studeranderepresentant)

Arbetsgruppen har tr~ffats vid fem tillf~llen; 23 sep, 18 nov, 9 dec, 16 dec, 8 jan (2019-2020)

Denna rapport har f~redragits vid institutionsn~mndens (IN) m~te 20 januari 2020 och beslut har tagits att
den efter redigering ska skiekas in till forsknings- och utbildningsn~mnden (FUN).
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Uppf~ljning av f~rb~ttringsf~rslag fr~n f~rra ~rets ~vergripande kvalitetsrapport.

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Skapa examensm~lsmatriser
(4mnesl~rarprogrammen, inr 7-9 och Gy)

Skapat matriser

Skapa examensm~lsmatriser, se att
utbildningsm~len kopplar till kurserna inom
programmet

Skapat matriser

Genomf~rd?

(4mnesl~rarprogrammen, inr 7-9 och Gy)
H~ja l~rarnas IKT kompetens, h~ja studenternas niv~
p~ vetenskapligt skrivande, dialog f~r att f~

Canvas, "mingel" i Zoom, filmer, dokument om

I KT-Workshop, revidering litteraturlistor, grupper i

studenter att stanna kvar i program met, mer
internationell litteratur och normkritiska perspektiv

vetenskapligt skrivande, f~rtydligande av
vetenskapligt f~rh~llningss~tt i

(BUV-magisterprogrammet)

examinationsuppgifter, feedback-strategier i
l~rarlaget efterstr~va gemensam syn.

Synligg~ra f~rskoleklassen, vetenskapligt
f~rh~llningss~tt, digitalisering

Undervisningsinneh~ll, examination, litteratur,
diskussion om vetenskapligt f~rh~llningss~tt,

(Grundl~rarprogrammet, inr Fritidshem)

kompetensutvecklingsdag f~r l~rare, canvas

Synliggbra forskoleklassen i programmet,
vetenskapligt f~rh~llningss~tt, digitalisering

Kartl~ggning av f~rskoleklassen i programmet,
diskussioner om vetenskapligt f~rh~llningss~tt kan

(Grundl~rarprogrammet, inr F-3)

bli mer synligt i kurserna,
kompetensutvecklingsdagar f~r l~rare om
digitalisering i skolan

Vetenskapligt f~rh~llningss~tt, digitalisering
(Grundl~rarprogrammet, inr 4-6)

Diskussion om vetenskapligt f~rh~llningss~tt,
kompetensutvecklingsdag f~r l~rare, canvas

Utveckla maktaspekter och intersektionella
perspektiv, ~ka svarsfrekvens p~ kursv~rderingar,

Till~gg i kursrapportmallen, fritextsvar inf~rs fr~n
HT 2019, lagt in flipped classroom i en kurs, PPU

fritextsvar, utveckla flipped classroom, utv~rdera
PPU-inslag i ordinarie kursv~rderingssystem

utvecklats i inneh~ll och genomf~rande

(Socialpedagogiska programmet)
Fil made VFU-bes~k, digitala trepartssamtal, revidera
l~randem~l f~r tv~ kurser (Yrkesl~rarprogrammet)

~ndrat fysiska VFU-bes~k till filmade
undervisningssekvenser, fysiska eller digital a
trepartssamtal

G~tt fr~n en till tv inriktningar; arbets- och
organisationspsykologi och pedagogik med inriktning
mot arbetsliv och h~lsa (och f~ljaktligen tv~
kandidatexamina i psykologi och pedagogik).

Fler kurser saml~ses och dubbelklassas
Fl era gamla kurser har omarbetats, nya tillkommit
(ffa inom omr~det pedagogik).

4

Risker f~r ~verlappningar och bristande progression
organisationspsykologi, Ledarskap, Arbets-livets

B~ttre gemensam ~verblick ~ver programmet
genom regelbundet ~terkom mande
programm~ten.

villkor).

Samr~dsbed~mningar (kursrapporter) och

(lntersektionalitet, Organisationsteori, Arbets- och

auskultationer.
Mer feedback studenter.
Digitalisering av delar av programmet vilket
B~ttre kommunikation mellan l~rare.

erbjuder nya pedagogiska m~jligheter genom

( Persona lvetarprogrammet)

"Persona I vet a rprogra mm et 2.0"
B~ttre dokumentation och uppf~ljning p~ vidtagna
~tg~rder.
Halvtidsutv~rdering av programmet s~v~l muntligt
som skriftligt.

Sammanfattande kommentarer:
Utifr~n programrapporterna har de f~rb~ttringsomr~den som genomf~rts vid institutionens
utbildningsprogram fr~mst handlat om att; sammanst~lla och samla in underlag f~r vad som g~rs
(m~lmatriser), f~rb~ttra l~rares informationsteknologiska kompetens, f~rb~ttra studenternas vetenskapliga
skrivande, f~rb~ttra undervisningen om intersektionella och j~mst~lldhetsperspektiv, utveckla till~mpningen
av digitala hj~lpmedel fr verksamhetsf~rlagd utbildning, ~ka graden av progression, b~ttre kommunikation
mellan l~rare, b~ttre feedback till studenter,

~ka deltagandet i kursv~rderingar,

halvtidsutv~rdering av

program samt revidera litteraturlistor och kursplaner.
Samtliga aktiviteter g~r i linje med h~gskolans vision om att f~rst~rka; digitalisering, internationalisering och
arbetsintegrerat l~rande.
De aktiviteter som f~resl~s som ~tg~rder f~refaller rimliga i relation till de resurser som finns att tillg~.

5

1. F~RUTS~TTNINGAR

.

1.1. INOM HUVUDOMR~DET
Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Huvudomr~det ~r definierat i relation till den vetenskapliga/konstn~rliga grunden.

Ja (nej)

•

Utbildningens inneh~ll inklusive eventuella inriktningar har v~l anpassad omfattning och
avgr~nsning i f~rh~llande till huvudomr~det.

Ja (nej)

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Ansvar

Tidplan

Alla program som har huvudomr~den
(dock inte l~rarprogrammen) - menar sig
ha definierat huvudomr~den i relation
till den vetenskapliga grunden.

Det socialpedagogiska programmet
betonar samh~llelig och
forskningsanknuten aktualitet genom att
ha inf~rt en ny utbildningsplan 2016 med
f~rst~rkt fokus p~ aktuella fr~gor inom
socialt arbete (globala perspektiv,
v~lf~rdsteknikens m~jligheter och villkor,
organisatoriska perspektiv och f~rst~rkt
juridik). Men ~ven inf~randet av
temakurser med kunskap om v~ld i n~ra
relationer, psykisk oh~lsa och
beroendeproblematik.

Sammanfattning och kommentar:
Alla de program som har huvudomraden menar sig ha definierat dessa i relation till den vetenskapliga
grunden.
L~rarprogrammen har inga huvudomr~den utan p~ dessa program ing~r kurser p~ b~de grund- och
avancerad niv~ i olika ~mnen. Att utbildningarna inte har n~gra huvudomr~den g~r att
~mnesl~rarprogrammen (inr 7-9 och Gy) och yrkesl~rarprogrammet varken svarat ja eller nej medan
grundl~rarprogrammet (inr 4-6) har svarat nej p~ fr~gan om huruvida huvudomr~det
definierat i relation
till den vetenskapliga grunden. Fr~gan har d~rmed uppfattats p~ olika s~tt.

~r

Eftersom utbildningsprogrammen p~ institutionen ser olika ut vad g~ller djup och bredd beh~ver fr~gan om
vetenskaplig f~rdjupning hanteras p~ olika s~tt.
Vida re kan noteras att det socialpedagogiska program met har tagit fram en ny utbildningsplan (2016) som har
f~rst~rkt den vetenskapliga f~rdjupningen och utvecklat nya kurser som belyser aktuella fr~gor (tex
utv~rdering, digitalisering, globalisering) inom socialt arbete.
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1.2. PERSONAL

Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Tillg~ngliga l~rare och deras sammantagna kompetens ~r adekvat och st~r i proportion till
utbildningens omfattning, inneh~ll, storlek och genomf~rande.

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Ansvar

Ja /nej

Tid
plan

Det Barn och
ungdomsvetenskapliga
programmet kommer
under 2020 att f~ tv~
systerprogram p~
engelska, vilket inneb~r
att det ~r viktigt att
personalen f~r adekvat
st~d och
kom petensutveckling.

Ett omr~de d~r det barnoch
ungdomsvetenskapliga
magisterprogrammet
~nskat f~rst~rkning ~r
inom h~lsa och
omv~rdnad, och
kontakter med
sjuksk~terskeprogrammet
har tagits.

Personalvetarprogrammet ~r v~lf~rsett
med disputerade l~rare,
n~got som f~rst~rkts
ytterligare med en
professor, men ~ven
nyanst~llning med
koppling till arbetslivet.

Socialpedagogiska
programmet: Merparten
av alla l~rare ~r
disputerade. Programmet
har under ~ret st~rkts
med ytterligare tv~
professorer. L~rare ~r
forskningsaktiva och har
~ven egna erfarenheter
av socialt arbete.
Ans~kan om
socionomexamen
inl~mnad till UK~ 2019

F~rst~rkning:
Det socialpedagogiska
programmet beh~ver
f~rst~rka kompetens
inom omr~dena;
beroendeproblematik
(narkotika, alkohol,
droger), kriminologi och
psykisk h~lsa

Avdelnings-

2020-

chefer och HR

mnesl~rarprogrammen
(inr 7-9 och Gy): Adekvat
kompetens p~
program met.
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Yrkesl~rarprogrammet:
Nya l~rare har tillkommit
och tillkommer under
2020. D~rmed en inte s~
s~rbar, utan betydligt
stabilare l~rargrupp ~n
tidigare.

P~ frskoll~rar- och
grundl~rarprogrammen
F-3 och 4-6; n~rmar sig
en f~rh~llandevis stor
del av personalgruppen
pensions~lder, varf~r
det inletts ett

Grundl~rarprogrammet
inr Fritidshem, 4-6 och
F~rskoll~rarprogrammet:
Personalgruppen har
adekvat kompetens
(vetenskaplig,
professionsrelaterad och
pedagogisk).

l~ngsiktigt arbete med
framtida
personalf~rs~rjning.

Grundl~rarprogrammet
F-3: Antal l~rare och
deras sammantagna
vetenskapliga kompetens
bed~ms vara adekvat och
st~r i proportion till
utbildningens volym.
Vetenskapliga
kompetensen bed~ms
vara stark bland l~rarna
p~ utbildningen

Sammanfattning och kommentar:
Programmen

p~

institutionen

har

en

bra

professionsutbildade l~rare. I stort sett alla l~rare

f~rdelning

mellan

vetenskapligt

kompetenta

~r forskningsaktiva.

Somliga program har vuxit (och v~xer fortfarande) vilket medf~r att det inom somliga omr~den
personal anst~lld. Detta

~r

och

~r alltf~r lite

s~rbart, och man har f~rs~kt f en mer stabil l~rargrupp. P~ somliga program

(f~rskoll~rar- och grundl~rarprogrammen) n~rmar sig flera l~rare pensions~lder, vilket g~r att ett l~ngsiktigt
arbete med nyrekrytering inletts (vilket f~ranleder att n~gra svarat "nej" ovan). Det ~r viktigt att framh~lla
vikten av att det blir ett ~verlapp mellan de som pensioneras och de som nyrekryteras.

Ett f~rb~ttringsomr~de ~r att flera program ~nskar och f~rs~ker arbeta mer tv~rvetenskapligt ~ver
institutionsgr~nser (h~lsa, fysisk, psykisk, omv~rdnad).

P3 flera punkter, ~ven denna (1.2), kan det konstateras att mallarna uppfattats p~ lite olika s~tt. Somliga skriver
helt enkelt mer utfrligt

~n andra vilket kan ge sken av att program men ser mer olika utan vad de egentligen

~r. Amnesl~rarprogrammen (inr 7-9 och Gy) och personalvetarprogrammet har skrivit utf~rliga redog~relser
f~reg~ende ~r, och kortare under 2019.
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Vi vill ocks~ understryka vikten av att programmen arbetar med att vara aktiva forskningsmilj~er. Antalet
disputerade l~rare ~r inte alltid n~got bra mtt p~ hur v~l vetenskapligt f~rankrad en utbildning faktiskt ~r.
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1.3. UTBILD NINGSMILJ~
Identifierade styrkor och f~rb~ttringsom r~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Det finns en relevant vetenskaplig/konstn~rlig och professionsinriktad milj~. Ex: l~rare med
yrkeserfarenhet, kliniskt l~rcentrum, med mera.

Ja

•

Det sker en relevant forskningsanknytning av institutionens program.

Ja

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Vetenskaplig och
professionsspecifik kompetens
finns

Specifik forskning kring

Utveckla specifik forskning med
relevans for program men
(personalvetare och

programomr~den kan
utvecklas

Ansvar

Tidplan

socialpedagoger)
Nationell och internationell
forskning anv~nds i undervisningen

Nationell och
internationell forskning

Oka inslag av internationell
litteratur och l~rarutbyte (BUV)

kan anv~ndas mer i
undervisningen
Det har fun nits olika projekt som
handlar om att st~rka

Kompetensutveckling inf~rs
med arbete i forskningscirklar i

l~rarprogrammen, ULF och BUV
eftersom det i:ikar kompetens hos

olika verksamheter (tex i
Grundl~rarprogrammet F-3)

l~rarna och delaktighet f~r
studenter och yrkesverksamma och
forskningsanknytning av
utbildningen

Sammanfattande kommentarer:
Generellt svarar alla ja p~ dessa fr~gor och ser liknande styrkor som att b~de vetenskaplig och professionell
kompetens och forskningsanknytningen av programmen tycks tillfredsst~llande. Tex finns en blandning av
vetenskapliga och professionsspecifika erfarenheter p~ institutionen som anv~nds i undervisningen och
programr~den arbetar l~pande med att revidera kursplaner s~ att de inneh~ller aktuell vetenskaplig
litteratur. Forskningsanknytningen g~rs inom en del program utifr~n tre dimensioner; den milj~ som
utbildningen ing~r i, det kursstoff som studenterna f~r m~ta och det vetenskapliga f~rh~llningss~tt som
studenterna f~r l~ra sig i utbildningen.
De f~rb~ttringsomr~den som anges ~r mer programspecifika. Dels handlar dessa om att utveckla de
respektive program men genom "spetsforskning" inom am net som utg~r program mets profil. Deis
framkommer i programrapporterna (liksom i diskussioner med l~rare, studenter och programansvariga) att
det inom vissa program finns behov av en kollegial strategi f~r att binda samman och skapa en r~d tr~d i
programmen b~de vad g~ller inneh~ll, forskningsanknytning och undervisningsformer. Om enskilda l~rare
och forskare drar ~t alltf~r olika h~ll kan det uppfattas som att de olika delarna i programmen spretar eller
inte h~nger samman.
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1.4. RESURSER
Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Det finns tillg~ng till en stabil och ~ndam~lsenlig infrastruktur, s~ som ex bibliotek, studiest~d,
VFU och CO-OP platser

Ja

•

De tillg~ngliga resurserna utnyttjas effektivt f~r att h~lla en h~g kvalitet i institutionens
program.

Ja

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Saknas VFU platser

Inf~ra att VFU kan g~ras 2 och 2

Ansvar

Tidplan

(l~rarprogrammen /
social pedagogiska
program met)
Studiest~det ~r bra

Ut~ka resurser f~r studiest~det

men otillr~ckligt,
behovet ~r stort och

Ska pa rutiner for information om

nr inte alla som

studiest~det i samr~d med

behver det. Beh~ver

studentrepresentanter i

ut~kas och skapas

programr~den och studentk~ren

tydligare rutiner.

G~r studiest~det tillg~ngligt ~ven
for online studenter

Otillr~cklig teknik i

Fler telebildsalar och studios

form av stora

(Tex som l~rosal F316 eller studio

telebildsalar (minst 70

H106}

platser) och studios
for undervisning som
g~r i samklang med
pedagogiskt upplgg
p~ socialpedagogiska
programmet och
flexibelt l~rande mot
l~rcentra

Sammanfattande kommentarer:

De fiesta utbildningsprogrammen vid institutionen har inslag av verksamhetsf~rlagd utbildning (VFU).
Generellt finns p~ institutionen sv~righeter med att f~ tillg~ng till VFU-platser, och r~tt typ av platser p~ r~tt
orter. Arbetet med rekrytering och handhavande av VFU-platser ~r tids- och arbetskr~vande och ett omr~de
som beh~ver f~rb~ttras tex hur det administreras, vilka system som anv~nds f~r st~d och hantering, och i
vilken m~n studenter har inflytande ~ver sin placering. Den verksamhetsf~rlagda utbildningen st~ller stora
krav p~ samarbete mellan h~gskolan och externa organisationer. Den offentliga sektorns anstr~ngda
ekonomiska situation skapar en tr~tthet bland handledare p~ f~ltet som spiller ~ver p~ h~gskolans
verksamhet. Det ~r d~rf~r extra viktigt att ha resurser att kunna erbjuda v~ra samarbetsorganisationer
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(chefer och handledare) en attraktiv motprestation tex i form av en ledarskaps- eller handledarutbildning d~r
vissa delar med f~rdel kan vara institutions~vergripande och andra mer ~mnesspecifika.

Det studiest~d som erbjuds studenterna uppfattas vara bra, men otillr~ckligt och n~r inte heller alla som
beh~ver det. Det g~ller b~de studenter med s~rskilda behov och de som bedriver sina studier online. Det
handlar dels om att informationsinsatserna m~ste f~rb~ttras, dels om att resurser f~r studiest~det beh~ver
ut~kas. Det finns ocks~ en problematik med att de studenter som beh~ver studiest~d mest inte nyttjar
denna m~jlighet. Mer upps~kande verksamhet och b~ttre rutiner runt studiest~d i samarbete med
studentk~ren beh~ver sannolikt ~verv~gas.

Det r~der ocks~ brist p~ teknik att bedriva flexibel undervisning i form av campusf~rlagd utbildning med
uppkoppling p~ annan ort. I nul~get finns enbart en stor och en mindre sal samt en studio med teknik som
st~djer s~dan undervisning. Vilket
otillr~ckligt f~r dagens behov och skapar en s~mre
undervisningssituation f~r studenter som l~ser p~ distansorter och en mer sv~rhanterlig situation f~r
undervisande l~rare.

~r

Det framkommer ocks~ att det ~r viktigt med stabilitet i kringfunktionerna f~r att st~dja utbildningarna. Om
dessa st~dtj~nster byter ansvar f~r arbetsuppgifter alltf~r ofta g~r mycket tid och energi ~t till att utreda vem
man ska v~nda sig till f~r att f~ hj~lp med olika uppgifter. Det handlar allts~ dels om tydlighet i vilka
st~dfunktioner som g~r vad, dels om att dessa ~r desamma ~ver tid.
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2.1. STYRDOKUMENT {UTBILDNINGSPLAN OCH KURSPLANER)
Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Det finns utbildningsplan och kursplaner for hela institutionens programutbildningar.

Ja

•

Det finns examensm~lsmatriser f~r alla examina.
(hur programmet uppfyller nationella och lokala m~l).

Ja

•

Det finns progressionsdokument.
(dokumentation att progressionen s~kerst~lls, genom kursernas inneh~ll, ordningsf~ljd och
beh~righetskrav)

Ja

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

Ansvar

Nationell utv~rdering gjord vilket gjort att

Innehll och progression i

Programansvariga for

genomlysning skett. Tydligare examensm~l

kurser om utbildnings-

~mnes och

(4mnesl~rarprogrammen, inr 7-9 och Gy)

vetenskaplig k~rna (UVK)

yrkesl~rarprogrammen

Tidplan

beh~ver en ~versyn.
Beh~vs en samordnare

f~r

UVK-kurser.
lnget angivet
(BUV-magisterprogrammet)
Progressionsdokument for VFU

Vetenskaplig progression/

genom utbildningen

digitalisering beh~ver

(Grundl~rarprogrammet, inr

revideras, ~versiktligt och

Fritidshem)

stringent

Progressionsdokument for VFU

Vetenskaplig progression/

genom utbildningen

digitalisering beh~ver

(Grundl~rarprogrammen)

revideras, ~versiktligt och

Programansvariga/l~rarlag

VT2020

Programansvariga/l~rarlag

2020

Avdelningschef /

2022

stringent
lnget angivet
(Person a Iv etarprogram met)
Social, ekonomisk h~llbarhet, etik,

Ekologisk h~llbarhet

Programr~d

j~mlikhet, r~ttvisa genomsyrar
utbildningen.
Utbildningen betonar ett

Utveckla en digital
handlingsdimension for att

delaktighets och

st~dja det praktiska sociala

mo bi Ii seri ngsspe rs pektiv.

arbetet

{Socialpedagogiska programmet)
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lnget angivet

versyn av inneh~ll och

Programansvariga for

(Yrkes I ~rarp rogra mm en)

progression i UVK-kurserna.

yrkesl~rarprogramm et
och
~mnesl~rarprogrammen
(inr 7-9 och Gy)

Progressionsdokument avseende VFU

Vetenskaplig progression

Kartl~ggning och analys

HT

~r genomlyst och reviderat

och digitalisering behover

f~r eventuell f~r~ndring

2019

revideras och g~ras mer

och utveckling av kurser.

(Grundl~rarprogrammet inr F-3)

~versiktlig och stringent

Sammanfattande kommentarer:
Fr~gan om progression behandlas p flera olika s~tt mellan olika utbildningsprogram. H~r finns en skillnad
mellan olika ~mnen men ocks~ om utbildningsprogrammen ~r fokuserade p~ bredd eller djup. Det finns en
generell utmaning i att f~ progressionen att bibeh~llas ~ver tid. I flera fall tenderar den att f~rsvagas i
samband med personalrotation pa respektive kurs eller programutbildning.
bvergripande har fl era av institutionens programutbildningar haft olika typer av externa granskningar (tex av
UK) vilket gjort att det finns goda rutiner (som handhas av respektive programr~d) och god ordning p~
dokumentationen av respektive utbildning. D~remot har n~gra av programmen inte svarat p~ fr~gorna om
styrkor och f~rb~ttringsomr~den. Vi kan ocks~ konstatera att flera av de angivna styrkorna som angivits
handlar om att olika saker "dokumenterats" eller "utv~rderats". Det kan finnas en styrka i att dokumentera
och utv~rdera men det finns ocks~ anledning att fundera ~ver vad som faller ut av standardiserade
dokumentations- och utv~rderingsprocesser. Detta eftersom den administrativa processen kan tendera att ta
mer resurser fr~n respektive programutbildning ~n vad det ger ~kad kvalitet till studenterna.
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2.2. S~KRING AV EXAMENSM~LEN
Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Genom utbildningens utformning, genomf~rande och examination s~kerst~lls att studenterna
uppn~tt m~len i examen sordningen n~r examen utf~rdas.
Examen sordning i h~gskolef~rordningen (m~len finns i kap. 7), samt f~ljande:
o

Baserad p~ vetenskapliga grund och forskningsanknytning (HL 35).

o

Fr~mjar kunskap och kom petens om h~llbar utveckling (HL 5$).

o

Utvecklar internationella perspektiv (HL 5$).

Ja

Ja
Ja/Nej
Ja

2.2.1. M~LUPPFYLLELSE - KUNSKAP OCH FORST~ELSE
Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Ansvar

Tidplan

lnget angivet
(4mnesl~rarprogrammen inr 7-9 och
Gy)
lnget angivet
( BUV-magisterprogrammet)
Utbildningen m~jligg~r att
studenten n~r examensm~len.
Konstruktiv l~nkning finns
mellan examensml,
l~randem~l, undervisning och
examination. Variation av
undervisnings- och
exam i nationsformer.
(Grundl~rarprogrammet inr
Fritidshem)
Konstruktiv l~nkning mellan
examensm~l, l~randem~l,
undervisnings och
examinationsformer. Finns en
systematisk progression i
programmet. Goda
f~ruts~ttningar f~r
m~luppfyllelse.
(Grundl~rarprogrammen)

Programansvarig
/l~rarlag

lnget angivet
(Person a I vet a rprogra mm et)
Systematiskt
forskningsanknyta alla
moment i en kurs genom
uppdaterad litteratur.

Ku rsra pporter
granskas mot
I itteratu rl ista.

Kursansvarig
/programr~d

(Socia I pedagogi ska
programmet)
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lnget angivet
(Yrkesl~rarprogrammet)
Utbildningen m~jligg~r och
s~kerst~ller via examination att
kursm~len och
~mneskunskaperna uppn~s.
m neskunskaper varvas med
kurser i ~mnesdidaktik vilket
f~rv~ntas ge studenterna
f~rst~else f~r
undervisnings~mnet.
(Grundl~rarprogrammet F-3)

Programansvarig
/l~rarlag
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2.2.2. MLUPPFYLLELSE - F~RDIGHET OCH F~RM~GA

Styrkor / F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Ansvar

Tidplan

lnget angivet
(4mnesl~rarprogrammen inr 7-9 och Gy)
I nget a ngivet
(BUV-magisterprogrammet)
Utbildningen m~jligg~r genom sin

Programansvarig / l~rarlag

utformning och s~kerst~ller genom
examination att studenten har s~dana
kunskaper som kr~vs f~r
yrkesutvningen.
(Grundl~rarprogrammet, inr Fritidshem)
Program ansvarig / l~rarlag

Examinationen i utbildningen
s~kerst~ller att studenterna n~r
m~luppfyllelse, tydlig koppling mellan
teoretiska och praktiska moment,
studenterna ges under hela utbildningen
m~jlighet att reflektera ~ver egna och
andras erfarenheter p~ olika s~tt.
(Grundl~rarprogrammet inr 4-6)
lnget angivet
( Person a Ive ta rprogra mm et)
I kursm~l utveckla

Kursutveckling ta med

handlingsdimensionen i

denna aspekt, utbilda

socialpedagogiskt arbete

l~rare,

(Socia I pe dagogiska program met)
I nget a ngivet

a

(Y rkesl ra rp rogra mm et)
Utbildningen m~jligg~r genom sin

Programansvarig / l~rarlag

utformning och s~kerst~ller genom
examination att studenten n~r
m~luppfyllelse och bidra till
utvecklingen av yrkesverksamheten
inom yrkesomr~det
(Grundl~rarprogrammet inr F-3)
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2.2.3. M~LUPPFYLLELSE - V~RDERINGSF~RM~GA OCH F~RH~LLNINGSS~TT
Styrkor / F~rb~ttringsomr~den

~tg~rder

Ansvar

Tidplan

lnget angivet
(mnesl~rarprogrammen inr 7-9 och Gy)
lnget angivet
(BUV-magisterprogrammet)
Utbildningen m~jligg~r att studenten
kan g~ra bed~mningar utifr~n

Programansvarig / l~rarlag

relevanta vetenskapliga, samh~lleliga
och etiska aspekter.
(Grund I a ra rp rogra mm et, inr
Fritidshem)
Examinationen s~kerst~ller att
studenten kan g~ra bed~mningar
utifr~n vetenskapliga, samh~lleliga
och etiska aspekter. Detta tr~nas och
examineras l~pande under
utbildningen.
(Grundl~rarprogrammet, inr 4-6)
lnget angivet
( Person a I vet a rprog ram met)
I kursm~l utveckla etiska sp~rsm~l vid
anv~ndning av digitala verktyg.
(Socialpedagogiska programmet)

Kursutveckling ta med denna
aspekt, utbilda l~rare,

lnget angivet
(Y rkes I a ra rp rogra mm et)
Studenternas f~rm~ga att g~ra
bed~mningar utifr~n vetenskapliga,
samh~lleliga och etiska aspekter

Programansvarig /
L~rarlag

tr~nas och examineras vid flera
tillf~llen under utbildningen.
(Grundl~rarprogrammet, inr F-3)
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Sammanfattande kommentarer:
De styrkor som lyfts fram i programrapporterna handlar om att: utbildningen m~jligg~r f~r studenten att n~
examensm~len f~r respektive utbildning, att studenten kan g~ra relevanta vetenskapliga, samh~lleliga och
etiska bed~mningar, inf~rande av konstruktiv l~nkning mellan examensm~l, l~randem~l, undervisnings- och
examinationsformer, inf~r systematisk progression och utvecklar handlingsdimensionen i yrkesut~vningen,
utvecklingen av digitala verktyg.
De f~rb~ttringsomr~den som anges i programrapporterna handlar om att systematiskt forskningsanknyta
moment i programmens kurser genom uppdaterad litteratur, utbilda l~rare i etiska fr~gor vid anv~ndningen
av digitala verktyg. Det lyfts ~ven fram att studenterna planeras f~ m~jlighet att l~sa internationella kurser,
l~sa utomlands, utveckla internationella inslagen, l~rarutbyte och f~rst~rka moment om h~llbar utveckling.
Det kan konstateras att flera av utbildningsprogrammen i sina programrapporter saknar uppgifter om styrkor
och f~rb~ttringsomr~den inom omrdet "s~kring av examensm~l". N~gra anger flera aktiviteter som st~rker
omr~det medan andra ger relativt knapph~ndig information. Utifr~n ett ~verslag g~r vi ~nd~ bed~mningen
att det finns relativt goda rutiner fr "s~kring av examensm~l" p~ institutionens kurser och
programutbildningar ~ven om inte detta alla g~nger framkommer i det skriftliga underlag som inkommit.
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3 ARBETSLIVETS PERSPEKTIV
Identifiera styrkor och f~rb~ttringsomr~den.
Uppfylld

~r anv~ndbar och utvecklar

•

Utbildningen ~r utformad och genomf~rs p~ s~dant s~tt att den
studentens beredskap att m~ta f~r~ndringar i arbetslivet.

•

Arbetsintegrerade l~rande och samverkan med arbetslivet och omgivande samh~lle.

•

Eventuella samverkanspartners perspektiv

p

JA
JA

utbildningen har tagits tillvara.

JA
Nej
Ja/Nej

Exempel pd arbetslivets perspektiv i kurserna

•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsfrlagd utbildning (VFU) ing~r i
flertalet utbildningar
Verksamhetsforlagd utbildning (VFU) seminarier
d~r studenterna diskuterar sina erfarenheter
Dialoger med verksamhetsrepresentanten i

~tg~rder

•

erfarenheter och skulle
kunna tas tillvara p~ ett

dess relevans.

b~ttre s~tt.

•

med fall baserat p~

praxisorienterat kunskapsintresse integreras.

studenternas erfarenheter
pr~vas p~

Tv~rprofessionell samverkan.
Zoom-seminarier med kontinuerligt utbyte av
erfarenheter fr~n olika arbetsplatser,

inriktningkurserna

•

Externa f~rel~sare fr~n arbetslivet.

samband med strategiska
satsningar

•
•

•

Startande av alumni
verksamhet

•

Praktiskt verksamma som

examensarbeten inom ramen for de
organisationer som de har f~tt kontakt med.
Kravet p~ empiriska f~ltstudier i uppsatser.

Nya fallbaserade arbetss~tt
har startats p~ flera
utbildningar, bl.a. i

Mentorsprogram d~r studenterna erbjuds
arbetslivet under hela l~sr.

•

Ny model I for att arbeta

F~ltuppgifter d~r ett akademiskt och

fortl~pande kontakt med f~retr~dare f~r

•

Studenternas arbetslivs-

programr~det kring kursplaner f~r att bekr~fta
Studiebes~k

Tidplan

Bland kommentarerna om ~tg~rder
fanns f~ljande:

yrkessf~rer, projekt etc.

•

Ansvar

ledam~ter i programrd

Arbetsrelaterade fall i undervisningen samt
g~stf~rel~sare fr~n arbetslivet.

•
•

Specifik kurs i arbetsintegrerat l~rande

•
•
•

Pilotprogram avseende AIL-certifiering

Examination i form av utv~rdering av befintlig
eller p~g~ende kompetensutvecklingsinsats.
Representant f~r arbetslivet i programr~d.
Samverkan med verksamheter i specifik
kursutformning
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•

AIL - inslag p~ ett stort antal kurser (beroende p~

•

Verksamhetsf~retr~dare vid antagning av nya

hur detta definieras)
studenter vid s~rskilt urval

•

Regelbundna handledartr~ffar i ex.
Verksamhetsforlagd utbildning (VFU) och dess
kurser som ~ven kan ge l~rare/utbildare insyn i
verksamheten vi utbildar for.

•
•

VFU integrerad i kurser
Samverkan med verksamheter

Sammanfattande kommentarer:
Sammanst~llningen av svaren p~ fr~gest~llningarna om hur arbetslivets perspektiv ~terfinns p~ programmen
visar att verksamhetsforlagd utbildning ingar i flertalet av institutionens utbildningsprogram. I anslutning till
den verksamhetsf~rlagda utbildningen kan studenterna diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. I
varierande grad f~rekommer dialog med verksamhetsrepresentanter i exempelvis programr~d om
kursplaner for att bekr~fta kursers relevans ur ett arbetslivsperspektiv. Bland de aktiviteter som n~mns finns
studiebes~k, f~ltuppgifter, tv~rprofessionell samverkan, seminarier f~r utbyte av erfarenheter fr~n olika
arbetsplatser, mentorsprogram med f~retr~dare fr~n arbetslivet under ett l~s~r, externa f~rel~sare fr~n
arbetslivet, krav p~ empiriska f~ltstudier i uppsatser, arbetsrelaterade fall och tr~ningsmoment i
undervisningen och pilotprogram med specifik AIL-certifiering. lnslag av arbetsintegrerat l~rande uppfattas
finnas p~ ett stort antal kurser.
verlag bed~mer vi att arbetslivets perspektiv

~r v~l representerat p~ institutionens utbildningsprogram.

Dock ~r det sv~rt att g~ra mer specifika bed~mningar utifr~n de underlag som inkommit i
programrapporterna. Som fr~gorna st~llts bygger de p~ en sj~lvskattning och svaren inneh~ller det som
respektive utbildningsprogram valt att omn~mna. D~ vii arbetsgruppen har diskuterat svaren fr~n
programutv~rderingarna har det st~tt klart att detta inte inneb~r att program som inte omn~mnt exempelvis
en viss typ av arbetslivsrelaterad aktivitet helt saknar s~dana inslag. Det kan ist~llet vara s~ att det ing~r och
ses som en naturlig del. Det ~r ~ven sv~rt att bed~ma i vilken utstr~ckning arbetsintegrerat l~rande faktiskt
f~rekommer i real mening inom de olika utbildningsprogrammen och dess kurser. Vidare ~r det sv~rt att
bed~ma, utifr~n variationen av olika inslag, vad olika l~rare anser vara exempel

p arbetslivets perspektiv.

Att ha en ~ppen och bred definition om vad som ~r ett arbetslivsperspektiv kan internt vara en styrka d~
program och kurser kan anpassas och formas specifikt, men skulle ~ven kunna uppfattas som alltf~r vagt och
godtyckligt f~r en extern bed~mare.
F~r att tydligare kunna skatta representationen av arbetslivets perspektiv p~ institutionens
utbildningsprogram kan det vara id~ att definiera vad som avses med "inslag av arbetsintegrerat l~rande".
Utg~rs det av enskilda inslag? Eller ~r det summan av de aktiviteter och arbetss~tt som g~rs i
utbildningsprogrammen? Eller ~r det l~raren/l~rarlagets erfarenhet eller koppling till aktuellt arbetsomr~de?
Vid institutionens utbildningsprogram finns det flera exempel p~ l~rare som har god egen erfarenhet av de
yrkesroller vi utbildar till, likv~l som det finns flera l~rare som helt eller delvis saknar denna
erfarenhet/koppling. F~r att f~ ~nskv~rt resultat beh~ver det tydligare specificeras vad en efterstr~vansv~rd
mix i detta avseende skulle kunna best~ i.
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4.

(HL 4S)

Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Utbildningen verkar for att studenterna tar en aktiv de! i arbetet med att utveckla utbildningen.

Ja

•

Studenterna har m~jlighet att diskutera programmet med programansvarig och l~rare.

Ja

•

Programr~det har tagit studenternas studieresultat, exempelvis genomstr~mning i programmen
i beaktande.

Ja

Styrkor / F~rb~ttringsomr~den

~tg~rder

Studenter i programr~det finns men inte i alla
program tex online-magister

Diskutera ers~ttning med studentk~ren f~r
att ~ka incitament f~r studenter att delta

Kursv~rderingarna ~r s~v~l en styrka som ett
f~rb~ttringsomr~de. Den traditionella

Nystart av kursv~rdering via Canvas/Evasys
Med m~jlighet till fritext

Ansvar

Tidplan

kursv~rderingen via Evasys ~r definitivt ett
f~rb~ttringsomr~de.
Styrka ~r att som komplement till den d~ligt
fungerande v~rderingen via Evasys g~rs det i
m~nga kurser egna kursv~rderingar, som
d~rmed blir mer relevanta och kursn~ra.
Studenter som ej ~r p~ plats riskerar att sakna
inflytande

Skapa utrymme f~r fysiska tr~ffar tex gynnar

Kursv~rderingar fr~n f~reg~ende ~rskurs
presenteras vid kursstart fr att visa p~ hur

Att f~rs~kra sig om att alla studenter f~r
~terkoppling p~ hur synpunkter tagits

synpunkter tagits tillvara.

omhand

Studenternas m~jlighet att diskutera
programmet med l~rare och programansvarig
beh~ver utvecklas.

Att i samr~d med studentk~ren skapa en

Studenternas reella inflytande beh~ver
utvecklas

Att inf~ra utv~rderingar/ dialoger i slutet av

uppl~gget med en campusdag i veckan f~r
yrkesl~rare en n~ra kontakt och regelbunden
utv~rdering

struktur f~r olika s~tt f~r studenterna att
diskutera programmet med
programansvarig och l~rare.

alla l~s~r f~r programstudenter
Mittutv~rdering under kursens g~ng (l~ngre
kurser)
Utveckla samarbetsformer mellan l~rare och
studenter. tex genom att bilda
referensgrupper, att ha regelbundna m~ten.
Till ska pa resurser for att kunna genomf~ra
olika samarbetsformer mellan l~rare och
studenter
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Redogr f~r ans~kningssiffror, platser, genomstr~mning, etc. F~r innevarande akademiska ~r.

Utbildningsprogram, ans~kningsstatistik och registrering vid start (ljusgr~)

Tot.

S~k.

Reg.

Tot.

S~k.

S~k.

kull

S~k.

Ht19

prio 1
Ht19

Ht18

prio 1
Ht18

F~rskoll~rarpr
ogrammet

537

205

90

656

Grundl~rarpro
grammet inr
Fritidshem

290

80

36

Grundl~rarpro
gram met inr
F-3

323

100

Grundl~rarpro
grammet inr
4-6

237

Yrkesl~rarprog
rammet

Program

Reg.

Tot.

S~k

Reg.

Tot.

S~k

Kull

S~k

prio 1

Kull

H16

H16

H16

Reg.

Kull

S~k.

prio 1

H18

H17

H17

H17

203

99

604

191

105

697

173

98

277

78

39

356

94

34

413

89

33

53

340

77

44

400

96

65

467

84

52

141

30

224

35

21

260

37

30

347

44

29

135

77

33

115

58

39

94

45

31

96

48

36

Personalvetar
programmet
inr Arbetsliv o
h~lsa

622

56

44

824

89

35

932

89

50

808

64

36

Personalvetar
programmet
inr Arbetsoch
organisationsp
sykologi

699

123

66

894

105

55

969

134

55

1011

118

38

Socialpedagog
iska
programmet
Campus

918

313

70

1120

349

60

1282

421

61

1349

430

67

Socialpedagog
iska
programmet
Distans

306

67

26

334

67

30

444

88

30

1069

231

41

~mnesl~rarpr
ogrammen,
inr 7-9 och Gy

549

89

68

529

63

62

573

76

70

588

66

68

Barn- och
ungdomsvete
nskapligt,
magisterprogr
am

487

172

83

308

102

80

311

91

64

231

58

44

Ht19
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Utbildningsprogram, genomstr~mning

p

antalet registrerade fr~n programstart till sista kurs

Program

Kull

Reg
f~rsta
kurs

Reg
sista
kurs

% kvar
sista kurs
(avrundat)

F~rskoll~rarprogrammet

H16

98

74

76%

Grundl~rarprogrammet inr Fritidshem

H16

33

26

79 %

Grundl~rarprogrammet inr F-3

H15

45

36

80%

Grundl~rarprogrammet inr 4-6

H15

22

15

68%

Yrkesl~rarprogrammet

H17

31

29

94%

Personalvetarprogrammet inr Arbetsliv o ha Isa

H16

36

22

61 %

Personalvetarprogrammet inr Arbets- och
organisationspsykologi

H16

38

35

92 %

Socialpedagogiska programmet Campus

H16

67

59

88%

Socialpedagogiska programmet Distans

H16

41

28

68%

Amnesl~rarprogrammen, inr 7-9 och Gy

H15

71

29

42 %

Barn- och ungdomsvetenskapligt, magisterprogram

H17

64

13

20%

Sammanfattande kommentarer:
Flera av synpunkterna handlar om hur studenternas perspektiv ska kunna inh~mtas och tas tillvara p~ ett
b~ttre s~tt. Under h~sten 2019 har det ~terigen gjorts m~jligt f~r studenterna att l~mna fritextsvar i
utv~rderingarna vilket varit en funktion som st~ngts av centralt under en l~ngre period. Synpunkter har
inkommit om att det nya systemet har f~r f~ riktade fr~gor n~r studenterna bara har att ta st~llning till om de
~r n~jda och vad som varit bra, kan f~rb~ttras. F~rslag p~ teman att ha synpunkter kring kan hj~lpa
studenterna att minnas vad de tycker om olika delar av kursen som litteratur, undervisning, examination etc.
Om det nya systemet kommer f~rb~ttra m~jligheterna att inh~mta synpunkter f~r framtiden utvisa. M~nga
l~rare har under tiden som fritextsvar inte varit m~jligt anstr~ngt sig f~r att hitta andra former f~r
utv~rderingar och dialoger med studenter. Det finns ocks~ m~nga f~rslag p~ hur formerna f~r att f~nga upp
synpunkter kan f~rb~ttras till exempel att i samarbete med studentk~ren skapa referensgrupper, att g~ra
mittutv~rderingar p~ l~ngre kurser och att inf~ra programutv~rderingar/dialoger varje l~s~r. F~r att skapa
samarbetsformer och g~ra studenterna mera delaktiga beh~ver det tillskapas resurser som g~r detta m~jligt.
Om nuvarande sn~va kursbudget ska anv~ndas finns risk att antalet l~rarledda undervisningstimmar blir f~rre
vilket leder till att undervisningen blir s~mre. En viktig fr~ga ~r ocks~ vad vi g~r med resultatet i
kursv~rderingarna och hur synpunkterna tas tillvara, och ~terf~rs till studenterna.

~r

Det framg~r att det finns risk f~r att studenter som inte
p~ plats fysiskt saknar inflytande. Med tanke p~ att
alltfler kurser ges online ~r detta en fr~ga som beh~ver hanteras tillsammans med studentk~ren.
Programmen p~ institutionen har generellt ett bra s~ktryck men ocks~ en sn~v k~nsf~rdelning. Detta
avspeglar en samh~llstrend med en k~nssegregerad arbetsmarknad och programmen p~ institutionen utg~r
traditionellt kvinnliga professionsutbildningar. Detta
sv~rt att p~verka men samtidigt ~r det viktigt att
str~va efter att inte reproducera k~nsstereotyper d~ utbildningarna presenteras/kommuniceras externt,
s~v~l som internt och hur programutbildningarna utformas.

~r

Genomstr~mningen p~ institutionens programutbildningar ~r v~ldigt varierande. P~ flera utbildningar ~r den
mycket god men p~ n~gra, framf~rallt de l~ngre utbildningarna samt distansutbildningen ~r den betydligt
s~mre. Att fler studenter inte fullf~ljer en l~ngre utbildning ~r begripligt, samtidigt ~r det viktigt att
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tillsammans med studenterna hitta strategier som g~r att de vill/klarar att slutf~ra sin utbildning. Den l~ga
genomstr~mningen p~ det socialpedagogiska programmet p~ distans j~mf~rt med det h~ga antalet
studenter som ~r kvar under sista ~ret i Trollh~ttan p~ samma program ~r sl~ende. Till viss del kan det f~rst~s
utifr~n skillnader i antalet s~kande till respektive ort men m~jligen ocks~ att undervisning p~ distans inte har
samma m~jlighet till interaktion och d~rf~r inte ger lika stort utbyte som ordinarie studieform vid campus
Trollh~ttan.
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Identifiera styrkor och f~rb~ttringsomr~den.

•

Finns det inbyggda hinder f~r j~mst~lldhet i utbildningens rekrytering, utformning och genomf~rande.

Ja/Nej

•

Utbildningen verkar f~r att utveckla studenterna mot ett demokratiskt och inkluderande syns~tt.

Ja

Styrkor / F~rb~ttringsomr~den

tg~rder

Ansvar

Tidplan

Fl era utbildningar beskriver att

Kompetensutveckling for personal om
i ntersektiona lit et

Avdelningschef

20192020

Tydligg~ra vad som avses d flera inte f~rst~tt
eller ej valt att svara p~ fr~gan.

Programansvarig
/L~rarlag

de arbetar med normkritik,
dock inte alla (os~ker p~ om det
inneb~r att de inte g~r det)
N~gra utbildningar beskriver att
de arbetar med j~mst~lldhet,
dock inte alla (os~ker p~ om det
inneb~r att de inte g~r det)

Perspektivet j~mst~lldhet tas upp inom flera av
institutionens grundutbildningar vilket f~rbereder
studenterna for att beakta kommunicera och
f~rankra ett j~mst~lldhetsperspektiv.
Socialpedagogiska program met beskriver att det
finns ett behov av att arbeta med j~mst~lldhet
(och riktat rekrytera mer m~n till yrkesomr~det).

Sammanfattande kommentarer:

•

N~gra har inte f~rst~tt fr~gorna som st~lls inom detta omr~de. Exempelvis ~r det n~gra som inte
frst~r vad som menas i fr~gan med "inbyggda hinder"

•

Ang~ende k~nsm~ssig snedrekrytering s~ har flertalet program inte skrivit n~got om detta (ut~ver
socialpedagogiska programmet) trots att man har samma k~nsm~ssiga snedrekrytering. Hur
hanteras/bed~ma detta?

•

Ing~r som en naturlig del enligt flera - Uppfattar vi det p~ samma s~tt?

Allm~n reflektion
Enk~tfr~gorna om j~mst~lldhet handlade om att identifiera styrkor och f~rb~ttringsomr~den, lokalisera
inbyggda hinder f~r j~mst~lldhet i utbildningens rekrytering, utformning och genomf~rande samt om
utbildningarna verkar for att utveckla studenterna mot ett demokratiskt och inkluderande syns~tt.
Generellt visar enk~tsvaren att det inte uppfattas f~rekomma n~gra inbyggda hinder f~r j~mst~lldhet och att
institutionens utbildningar ~verlag verkar f~r ett demokratiskt och inkluderande syns~tt. N~gra utbildningar
beskriver mer specifikt att de arbetar med s~v~l j~mst~lldhetshetsperspektiv som normkritik, att det p~g~r
kompetensutveckling f~r personal och att man g~r ~versyn och utveckling av kursinneh~ll utifr~n
j~mst~lldhetsperspektiv. Andra beskriver att detta arbete terfinns som naturliga inslag i de flesta kurser
utan att specificera det n~rmare.
N~gra program har inte angett hur detta arbete p~g~r. Baserat p~ v~ra egna erfarenheter fr~n v~ra program
s~ tolkar vi inom utv~rderingsgruppen inte avsaknad av exempel som att det inneb~r att s~dant arbete inte
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bedrivs. Dock vill vi lyfta tv~ fr~gor i anslutning till detta. F~r det f~rsta vill vi po~ngtera att fr~gorna b~r
knytas till utbildningsprogrammens specifika omr~de, f~r det andra vill vi att progressionen av
j~mst~lldhetsfr~gor tydliggrs.
Ett program uttrycker att de specifikt beh~ver arbeta med j~mst~lldhet i form av att utj~mna
k~nsrepresentationen p~ programmet d~ det r~der en sned f~rdelning mellan m~n och kvinnor. Samma
frh~llanden ~terfinns p flera av utbildningsprogrammen utan att detta tas upp som n~got att ~tg~rda.
Kommentarer p~ enk~ten och samtal med svarande har visat att n~gon enk~tfr~ga skulle kunna f~rtydligas
vad som avses med fr~gan. Flera har inte fullt ut f~rst~tt fr~gest~llningen, exempelvis vad som avses med
"inbyggda hinder", och flera har valt att inte svara p~ fr~gan.
Aven om svaren generellt beskriver att det p~g~r ett j~mst~lldhetsarbete s~ ~r det utifr~n enk~ten sv~rt att
specifikt se hur j~mst~lldhetsperspektiv tas upp p~ programmen. Vidare hur man
bed~ma sned
k~nsm~ssig f~rdelning vid respektive programutbildning. Finns det behov av att tydliggra vad som avses
med j~mst~lldhetsperspektiv p~ programmen? Vad betyder det att n~got ing~r som "en naturlig del" i
utbildningen? Uppfattar vi det p~ samma s~tt?

ska
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3

1EI[TIT3

Identifierade styrkor och f~rb~ttringsomr~den av institutions~vergripande karakt~r eller av st~rre relevans.
Uppfylld
•

Utbildningens inneh~ll, utformning, genomf~rande och examination f~ljs systematiskt upp.

Ja

•

Resultaten av uppf~ljningen oms~tts vid behov i ~tg~rder f~r kvalitetsutveckling, och
~terkoppling sker till relevanta intressenter.

Ja

•

Studenterna medverkar i uppf~ljning, utv~rdering och utveckling av programmen och dess
genomf~rande.

•

H~r kan ni ~ven skriva ner eventuella f~rb~ttringsf~rslag g~llande denna rapport och process.

Styrkor

F~rb~ttringsomr~den

~tg~rder

Ett utvecklingsomr~de

P socialpedagogiska
programmet har man
arbetat med att
tillvarata studenternas
synpunkter (enk~ter
och informella samtal)
n~got som f~ljs upp p~

Ansvar

Ja/nej
Ja

Tidplan

Kollegial granskning av
kursplaner
(Grundl~rarprogrammen)
Den viktigaste styrkan
enligt yrkesl~rarnas
programrapport,

~r de

regel bundna
programmi:itena varannan
vecka. Dessa har h~g
n~rvaro och h~r diskuteras
alla viktiga fr~gor, vilket
g~r att l~rarna ~r insatta
~ven i de omr~den de inte
sj~lva undervisar.
Den n~ra kopplingen till
yrket och handledarna,
med t ex handledartr~ffar
d~r l~rare och handledare
m~ts
(Yrkesl~rarprogrammet)
Det finns en
samst~mmighet mellan
dokument (examensm~l i
studieplanen, kursplaner
och examinationsformer)
och studenters och l~rares
utv~rderingar
(Socialpedagogiska
program met)

~r att utveckla
inneh~llet i
kursrapporterna,
vilken i dagsl~get kan
skilja sig en hel del
fr~n varandra

28

(soci a I pedagogi ska
program met

den kollegiala
kursplanegranskningen.

Critical Friends - kollegial
kursplanegranskning /
kursv~rderingar
(Grundl~rarprogrammet, inr
F-3)
Flera av programmen
tar upp tillvaratagande

Eva-sys h~ller p~ att
utvecklas.

av studenternas
synpunkter som ett
f~rb~ttringsomr~de:
att arbeta for att
motivera fler
studenter till att gra
kurs- och
programutv~rderingar
(bl a flera av
l~rarprogrammen).
D~rf~r har t ex
grundl~rarprogrammet
4-6 inte svarat ja p~
fr~ga 3)

Sammanfattande kommentar:
Programmen arbetar systematiskt med utbildningarnas inneh~ll, utformning, genomf~rande och examination.
Styrkor ~r arbetsm~ten och kollegiala granskningar. Studenternas delaktighet
p~ flera av programmen ett
f~rb~ttringsomr~de. Det g~ller b~de att motivera studenter att utv~rdera kurser och i viss m~n att f~
studentrepresentation i programrd och i andra typer av arbetsgrupper.

~r

Utifr~n detta finns det anledning att reflektera ~ver f~rb~ttringsomr~den och ~tg~rder. Inget av
utbildningsprogrammen har n~rmare beskrivit, eller lagt ut texten f~r fr~ga 2 (bara markerat med "ja"). Det
beh~ver framg~ hur "resultaten av uppf~ljningen oms~tts vid behov i ~tg~rder f~r kvalitetsutveckling, och att
~terkoppling sker till relevanta intressenter". Hur ser studentmedverkan ut i olika sammanhang? Kursm~ten
med studenter? Hur g~rs ~terkopplingar fr~n arbetslivet? Finns arbetslivsrepresentanter i programr~d?

Det finns ~ven anledning att lyfta behovet av att det finns en systematisk ~terkoppling av kursv~rderingar till
studenter och programr~d, det vill s~ga att det finns system (via tex programr~d och avdelningschef) som
s~kerst~ller att inte samma/liknande studentsynpunkter (om olika brister) f~rs fram ~r efter ~r utan att det
sker ngon egentlig f~r~ndring.
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Synpunkter - mallen och processen
Vi vill betona att det b~r vara kursrapporterna som st~r i fokus f~r kvalitetsprocessen. I dessa samlas
synpunkter in fr~n kursansvariga, medverkande l~rare och studenter om undervisning, kurslitteratur,
kursinneh~ll, examinationer och annat. H~r sker mycket av det reflekterande och kvalitetsf~rst~rkande
arbetet. lnstitutionsrapporten kan lyfta upp vissa ~vergripande kvalitetsbrister for institutionen som helhet
men har samtidigt den bristen att den kan tendera att bli allt for trubbig.
Det framkom ocks~ synpunkter

p mallen som s~dan och

hur den kan utvecklas. Ett helhetsintryck var att

den upplevdes "fyrkantig". Somliga f~redrog den gamla med beskrivande och resonerande text. Aven n~gra
av fr~gorna upplevdes som otydliga och som svagt kopplade till de olika programutbildningarna; ett "ja" i
rutorna kan betyda flera olika saker. Vi i arbetsgruppen f~resl~r att man kan ~verv~ga att v~nda p~ fr~gorna
s~ s~tt att mallen inleds med beskrivande och resonerande text f~r att d~refter f~ljas av att man kryssar vad
man ser sig uppfylla.
N~r det g~ller processen med programrapporter ~r det relevant att lyfta fram tv~ aspekter:
1) Det ~r viktigt att rapporten upplevs som nyttig internt och inte som ett externt kontrollverktyg. Det

~r

v~rdefullt att vi kan hitta gynnsamma former fr att terkoppla relevanta delar av rapporten.
2) Vi ifr~gas~tter nyttan med att vii mallen har kolumner f~r ansvar och tidsplan. Detta ~r problematiskt
eftersom det ~r en linjefr~ga, och d~rmed sv~rt f~r programansvariga att avg~ra vem som ska g~ra vad och
n~r.
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Vid institutionen f~r Individ och samh~lle bedrivs nio programutbildningar. Programmen ~r relativt olika men
har en del likheter. I denna rapport har vi arbetat med att lyfta fram programmens styrkor och svagheter for
att hitta gemensamma n~mnare p~ ~vergripande niv~. Detta g~rs i syfte att s~kra att hg kvalitet kan n~s p~
institutionens samtliga programutbildningar.

F~RSLAG P~ ~VERGRIPANDE KVALITETSF~RB~TTRINGAR

Utifr~n den sammanst~llda rapporten l~mnas tv~ f~rslag p~ generella f~rb~ttringsomr~den som det finns
anledning att arbeta med olika st~d som st~rker/s~krar kvaliteten p~ institutionens utbildningsprogram
generellt.
1. ST~D- VERKSAMHETSF~RLAGD UTBILDNING

I flera av programrapporterna framkommer att det finns ett behov av att f~rb~ttra st~det f~r genomf~rande
av den verksamhetsforlagda utbildningen vid respektive utbildningsprogram pa institutionen. Vi ser att det
finns ett behov av att utveckla st~det f~r samtliga institutionens verksamhetsf~rlagda utbildningar. Vi
beh~ver fr~ga oss; Vad kan g~ras gemensamt? Vad kan gras enskilt men med gemensamma resurser? Vad
kan g~ras lokalt? Vilket administrativt st~d beh~vs?
Viser det som att det handlar om att st~dja med system, informationsutskick, standardsvar, gemensam
process som s~krar att studenterna far tydliga besked och en tydlig placering, s~kra att det finns ett bra
mottagande vid ankomst, en l~rorik verksamhetsf~rlagd utbildning och en examination som st~ller relevanta
krav. F~r att h~ja kvaliteten skulle detta kunna gras genom att bygga en gemensam st~dstruktur f~r
institutionens verksamhetsf~rlagda utbildningar som helhet.
vergripande handlar det om att kartl~gga vilka moment som g~rs och

skapa en gemensam struktur for vad

vi p~ institutionen vill ska ing~ i en sdan struktur. Det handlar om att kartl~gga den verksamhetsf~rlagda
utbildningens olika moment, vilka sannolikt innefattas av f~ljande; (1) F~rarbete och planering (tex skapande
av kursplan, kurslitteratur, kurs-pm, information till studenter och handledare, student~nskem~l,
platsanskaffning, place ring av studenter, kontakt och rekrytering av handledare, incitamentssystem f~r VFUhandledare', utbildning av handledare, n~tverk f~r handledare p~ H~gskolan, handledares tillg~ng till kursens
Canvas-sida, l~pande informationsgivning via ett gemensamt system, schema, gruppindelning,
seminarieplanering), (2) Praktikperiod (tex planering med handledare, fr~gor fr~n studenter och handledare,
omplacering, uppf~lining av kursplan, kurslitteratur, kurs-pm, seminarier p~ campus, platsbes~k, digitala
platsbes~k, studenters auskultation, studenters examinationsuppgift), (3) Efterarbete (tex inl~mning av
examinationsuppgift, examinering, omexamination, analoga eller digitala handledarintyg for examinering av
praktikperioden av handledare, kontakt och ~terkoppling med handledare, arbetsgivare/handledare tillfr~gas
om framtida platser/m~jligheter, kursv~rdering fr~n studenter och handledare, sammanst~llning av
kursutv~rdering, ~terkoppling av kursutv~rdering till studenter och handledare, f~redragning av kursrapport i
programr~d, kursutveckling, id~utbyte med andra l~ros~ten).
En del i detta

~r ocks~ att minska risken och s~rbarheten i verksamheten vid eventuell personalfr~nvaro.

' F~ruts~tter att arbetsgivare och VFU-handledare agerar rationellt och lockas av de incitament en h~gskola kan

erbjuda.
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2. ST~D- VETENSKAPLIGT SKRIV ANDE, SPR~K OCH TEXT

I fl era av programrapporterna framkommer att det finns ett ~vergripande behov av att st~dja studenters
vetenskapliga skrivande. Vid institutionen har fl era initiativ tagits till detta genom ~ren. Av
programrapporterna framkommer tv~ saker; dels att det ~r f~r lite resurser f~r att st~dja vetenskapligt
skrivande, dels att de resurser som finns inte i tillr~cklig grad n~r dem med st~rst behov. H~r beh~vs
sannolikt flera f~r~ndringar f~r att intensifiera och tydligg~ra hj~lpen till de med st~rst behov. F~r att n~ ut
till samtliga studenter kan graden av frivillighet beh~va verv~gas. Exempelvis skulle 2 obligatoriska moment
med vetenskapligt skrivande kunna verv~gas under f~rsta ~ret inom respektive utbildningsprogram. Aven
inf~rande av moment med vetenskapligt skrivande som l~pande st~rker studenternas f~rm~ga i detta
avseende under hela programutbildningen kan beh~va ~verv~gas. Det beh~ver ~ven verv~gas hur de
studenter som l~ser via distans/online kan f~ kontinuerlig tillg~ng till och hj~lp med vetenskapligt skrivande.
Kopplat till detta finns det ocks~ anledning att se

p olika modeller f~r hur vetenskapligt skrivande, spr~k och

text tillhandah~lls vid andra l~ros~ten. Detta f~r att hitta effektiva arbetss~tt som st~djer och f~rb~ttrar
studenters vetenskapliga skrivande under hela deras programutbildning vid h~gskolan.
VERGRIPANDE REFLEKTION

Avslutningsvis finns det anledning att reflektera overgripande over vad som ~r att betrakta som en
"kvalitetsh~jande aktivitet" inom en h~gskoleutbildning. I de inl~mnade programrapporterna finns exempel
p~ b~de stort och sm~tt liksom ~vergripande aktiviteter p~ institutionen som ~r t~nkt att h~ja kvaliteten. Vi
ser ocks~ att det i flera fall lyfts fram relativt enkla och kostnadsneutrala aktiviteter som f~rv~ntas vara
kvalitetsh~jande. I vissa fall ~r det sannolikt s~ att detaljer kan slipas till och ~tg~rdas med relativt enkla
medel, men i andra fall b~r det sannolikt vara s~ att det finns behov av mer arbetsintensiva och
kostnadskr~vande aktiviteter f~r att h~ja programutbildningars kvalitet. Det finns ocks~ anledning att
fundera ~ver att h~gskolan som statlig myndighet l~tt drivs av att skapa, efterfr~ga och samla in mer
administrativa uppgifter ~n vad som gagnar kvaliteten p~ v~ra programutbildningar. Denna avv~gning
(mellan nytta och uppgiftssamlande) beh~ver vi ha i st~ndig ~tanke n~r vi konstruerar, arbetar med att fylla i,
eller f~lja upp aktiviteter utifr~n olika dokumentationsinstrument.
Vi noterar ocks~ att utbildningar p~ distans/online inneb~r en stor utmaning med tanke p~; ~kade avhopp,
s~mre genomstr~mning, s~mre examinationsresultat, mindre student- och l~rarinteraktion, s~mre
engagemang (fr~n b~de student och l~rare) vilket kan f~rs~mra v~ra utbildningars kvalitet och ekonomi och
personalens arbetsmilj~.

Vi noterar ~ven att f~rv~nansv~rt f~ programrapporter f~r fram f~rslag, aktiviteter och ~tg~rder som

~r av

mer kravst~llande / kostnadsdrivande karakt~r. Det kan exempelvis handla om f~rslag som minskade
studentgrupper, fler l~rarledda lektioner, h~gre krav vid examination, fler obligatoriska moment, externa
examinatorer, andel l~rarledd undervisning per vecka, etc. Vi f~r se upp s~ vi inte matar kvalitetssystemet
med relativt "enkla aktiviteter" som vi sedan kan "pricka av" for att legitimera/visa att vi utvecklar/f~rb~ttrar
v~ra utbildningars kvalitet. Det g~ller ocks~ att styra bort fr~n olika pseudoaktiviteter som inte utvecklar v~ra
utbildningsprogram kvalitetsm~ssigt.
Vi vill g~rna p~minna om att kvalitetsarbete ofta ~r komplext, tar tid, kan leda till mots~ttningar,

~r

slitsamt/arbetsamt och tenderar att kosta pengar. N~r kvalitetsarbete k~nnetecknas av motsatsen b~r ~ven
den mest godmodige st~lla fr~gor om vad som g~rs och varf~r.
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