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Samverkan vid HiG

Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället

Samverkansfunktion med samverkansansvariga finns centralt på AKE ( Avd. Kommunikation och externa relationer)

Samverkansansvariga delar tid mellan centrala övergripande frågor och ansvar mot organisatoriska enheter

- Akademin för teknik och miljö
- Akademin för utbildning och ekonomi
- Akademin för hälsa och arbetsliv

Finns samverkansfunktioner även ute i organisationen

Hur man arbetar med samverkan i exjobb är olika



Process: Samverkan i exjobb

Matchnings-
aktivitet
idéer och 
studenter

Förfrågan om 
exjobbsidéer till
samverkanspartners 

Genomföra 
exjobbskurs, 
handledning mm

Arrangera presentation/ 
tillgängliggöra 
exjobb för partners

Examination/
Presentation
exjobb

Exjobbskurs/ undersöka 
och skriva i samarbete med 
partners

Bestämma sig för ämne 
och samverkanspartner 

Använda resultat
i verksamhet

Identifiera och 
formulera idé

Utveckling av frågeställning med 
handledare ochstudent

Samarbeta med studenter och 
handledare 
under exjobbsarbete

Tillgodogöra sig arbete 
och resultat

Läsåret- när på året behöver saker ske?



Exjobb vid idrottsvetenskapliga programmet
Ett exempel

• Arbetat medvetet med mer samverkan i exjobb sedan 

2016 (isch)

• Samverkan i utbildningen i form av 

kontaktorganisationer



Hur går det till?

• I september skickar utbildningsledaren ut en förfrågan och information om att samarbeta genom exjobb 

och inbjudan att skicka in förslag. Denna går till nätverket och kontaktorganisationer i utbildningen.

• I inbjudan finns datum och tid att komma och möta studenterna för att presentera sig och sin idé till 

exjobb

• Studenterna väljer och formar med handledare och samverkanspart

• Examensarbetena genomförs i period 3

• Kursen avslutas med presentation på ”Idrottsfrukost”, samarrangemang med Gävleborgs idrottsförbund

• Film: https://hig.se/SGIDK

https://hig.se/SGIDK


Tips från ansvariga på utbildningen

Framgångsfaktorer

Vara ute i god tid

Mer levande om samarbetspartners berättar om sin idé

Idén behöver inte vara färdigtänkt

Träff med studenter och partners tidigt i processen

Projekten ska göras tydliga och inte så stora innan 

presentation

Engagerad samarbetspartner som stödjer studenterna

Engagerade handledare/ lärare

Lättare om samarbetspartners och lärare redan känner 

varandra

Regelbundna träffar med samarbetsparters 

Utmaningar

Att anpassa förslaget så det lämpar sig för exjobb 

vad gäller omfattning och syfte

Otydliga, stora förslag som inte är direkt i området



Exempel på exjobb i samverkan vid 
idrottsvetenskapen

• Idrottsförbundet och dess föreningar är återkommande uppdragsgivare

ex vår -22 undersökning av hockeyspelares åsikter vid omarbetning av den sk gästrikemodellen

• Flera kring vård- och omsorgselevers hälsa och fysiska kapacitet för framtida jobb (Vård och omsorgscollege regionala och 

nationella presentationer)

• Fysisk aktivitet på recept åt hälsocentral (Båda studenterna fick jobb där)

• Projekt åt elitbandyförening (vetenskapliga artiklar, presentationer på förbundet och en av studenterna arbetar som elittränare)

Vill ni veta mer?
Lena Svennberg, utbildningsledare, idrottsvetenskapliga programmet
lena.svennberg@hig.se
Sven Blomkvist, lektor idrottsvetenskap, sven.blomkvist@hig.se


