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Institutionen för kostvetenskap 
 

 

Utbildning på grundnivå (3 år) 
 Dietistprogrammet 

 Kostvetarprogrammet 

 Inriktningen hem- och konsumentkunskap (på Lärarprogrammet) 

 Fristående kurser 

Utbildning på avancerad nivå (1 eller 2 år) 
 Inriktningen kostvetenskap (på Mastersprogrammet i 

 samhällsvetenskap)  

 Fristående kurser 

Forskarutbildning (4 år) 

  

 

Forskning 
 Dietetikens kommunikation 

 Den offentliga måltiden 
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Ett universitet är ingen yrkesskola som enbart ser som sitt 

syfte att förse studenter med instrumentella färdigheter för 

ett framtida yrkesliv.  

 

Ett universitet är också ett centrum för att generera kunskap 

och reflektera kring kunskap. Det innebär att universitet inte 

bara har till uppgift att utbilda utan även att bidra till bildning, 

t.ex. när problematiken kring vetenskapens och 

kunskapsproduktionens karaktär behandlas, eller när 

kunskapsstoffet sätts i ett vidare sammanhang. 

 

 (Hämtat från FEK kursplan Marknadsföring och organisation I) 

Nivåbeskrivning - Grundnivå 
HL, kap 1, 8§ 

”Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 

 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 

• beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

 

Inom det område utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och  

färdigheter, utveckla förmåga att 

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

• följa kunskapsutvecklingen och 

• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området”

     Lag (2006:173) 
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Högskolelagen 

Nationella  
examensbeskrivningar 

Programnivå (Utbildningsplaner) 

Kursnivå (Kursplaner) 

Uppgiftsnivå 

Mål 

Mål 

Mål 

Mål 

Mål 

Styrdokument - sammanhang 

Konstruktiv länkning  

Läraktiviteter 
Stöd för lärande. 

Vad behöver  

studenterna göra för att 

uppnå målen? 

Mål 
Vad ska studenterna 

kunna göra efter  

kursen? 

Examination 
Vad ska studenterna 

göra för att visa att de 

har uppnått målen? 
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Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga 

området (huvudområdet) för utbildningen.  

 

Mål Kunskap och förståelse  

För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom 

huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, 

fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor.  

 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera 

och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt 

diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att 

självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt 

redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med 

olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt 

arbeta inom det område som utbildningen avser.  
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom 

huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - 

visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors 

ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt 

behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.  

 

Självständigt arbete (examensarbete)  

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 

(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom 

huvudområdet för utbildningen.  

 

Övrigt  

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de 

preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom 

ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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Kostvetarprogrammet 

 Termin 1 - Kostvetenskap A: Näringslära 30hp 

 

Termin 2 - Kostvetenskap B: Livsmedelvetenskap och matlagningsteknik 30hp 

 

Termin 3 - Företagsekonomi A 30hp 

 

 

 

  

Termin 4 - Dietetik och folkhälsa 15hp & Måltidsservice med inriktning mot 

produktion 15hp  

 

Termin 5 (OBS valbar termin) 

 VFU för kostvetare 15hp & Sensorisk analysteknik och produktutveckling 15hp 

 

VFU för kostvetare 15hp  & Planering och utvärdering av kompetensutveckling 15hp 

 

VFU för kostvetare 15hp & Marknadsföring II 15hp 

 

FEK B 30hp 

Termin 6 - Kostvetenskap C: Kostsociologi 7,5hp, vetenskapliga metoder 7,5hp  

Examensarbete C 15hp 

 

 

Filosofie kandidat i kostvetenskap 

Arbetslivsanknytning i utbildningen 
 

Termin 1 - introduktion från programansvarig 

  -  fältarbetet 

 

Termin 2 -  information från programansvarig 

  -  uppgift om livsmedelshygien 

  -  information från Kost & Näring 

 

 

Termin 4 - uppgiften ”Säker mat i förskola och skola” 

   - arbetslivsdagar - information 

   - planering, tillagning och servering – skollunch på  

     skolor 

  - studiebesök ”äldreomsorg”, evenemangscatering,     

    sjukhus och försvaret 

  - gästföreläsare 

 

Termin 5 – ev. verksamhetsförlagd utbildning (6 veckors VFU) 

 
Termin 6 – ev. i uppsatsarbetet 

   - information från Kost & Näring 
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Arbetslivsanknytning på egen hand 
 

(exempel) 

 
•Sommararbeta i ”branschen” 

 

•Helgarbeta i ”branschen” 

 

•Läs Näringsvärt och andra tidskrifter inom området 

 

•Sök och läs platsannonser inom området 

 

•Engagera dig i nationernas ”köksverksamhet” 

 

Alumnenkät hösten 2012 

 
Studenter utexaminerade vid Kostekonom/Kostvetarprogrammet,  

Uppsala universitet – 2000-2011 

 

118 personer har svarat (+ 7 ”blanka”) 

 

Antal månader innan första arbetet  0-30 (medel 2,4 månader) 

 

67 % fick då ett arbete som var relevant i relation till utbildningen 

 

77 personer har en tillsvidareanställning 

 

10 personer svara att de har ett arbete där deras kostkompetens inte är  

Användbar 

 

57 personer är privatanställda och 38 offentlig anställda 
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Kostchef/motsvarande   21 personer 

 

”Expert”     14 personer 

 

Produkt- och kvalitetsutveckling  11 personer 

 

Livsmedelstillsyn       9 personer 

 

Kostadministration      9 personer 

 

Kökschef     9 personer 

 

Sälj/inköp     6 personer 

 

Utbildning      5 personer 

 

Dietist       3 personer 

 

Doktorand     1 person 

 

Provkök      1 person 

Hur bedömer du din utbildning vad beträffar (1-5): 

 

Undervisningen    3,9 

 

Ämnesinnehållet   3,9 

 

Studiemiljön    3,3 

 

Uppsatsarbetet (examensarbetet) 3,9 

 

Den administrativa servicen  3,7 

 

Läromedel, t ex kurslitteraturen  3,7 

 

VFU/praktik    3,5 
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Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 

Göteborgs universitet 
• Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap 

• Hälsopromotionsprogrammet (två inriktningar) 

• Sports Coaching-programmet 

• Lärarprogrammet (tre inriktningar)  

 

Avancerad nivå, forskarutbildning och forskning 

 

 

Institutionen för kostvetenskap 

Umeå universitet 
• Kostvetarprogrammet 

• Dietistprogrammet 

• Lärarprogrammet (inriktningen hem- och konsumentkunskap) 

 

Avancerad nivå, forskarutbildning och forskning 
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(EFAD) European Specialist Dietetic Network 

  

Purpose: to enable specialist dietitians to exchange views and experiences and  

progress the development of European excellence in dietetics. 

  

  

Terms of Reference and tasks for the ESDN: 

  

Support EFAD to achieve its mission and vision with respect to excellence in dietetic 

practice through encouraging evidence based approach to dietetics especially in their own 

specialist area. 

  

Give independent critical insights and expert advice on strategies which EFAD wishes to 

initiate to increase stakeholders’ knowledge about the dietitian’ s role in making a 

difference to nutritional health and reducing inequalities. 

  

Contribute to the growth and development of their specialist area through various means 

for example teaching and educational resources, resource acquisition or application, 

development of distance learning opportunities 

  

To be consulted on an ad hoc basis, for input or expert advice by members of EFAD and 

others from time to time on their specialist area 

  

To meet during the yearly Conferences 

  

Exchange views and provide feedback especially on the comments expressed during the 

Conferences and on the website 
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http://www.iccas2013.org/ 


