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Uppföljning av prestationsgrader vid det Humanvetenskapliga området 
 

 
1. Bakgrund 
I Strategier för Stockholms universitet 2015–2018 framgår att universitetet ska fortsatt arbeta med 
studietakt och genomströmningsproblematik, till att börja med genom en grundlig analys av vilka 
orsakerna är och en fördjupad diskussion om vilka lösningarna kan vara. Ett av målen i Verksamhets-
plan för HS-området 2015–2016 är att genomströmningen ska förbättras utan att kvaliteten sänks och 
som lämplig åtgärd nämns att utbildningar med låg genomströmning ska följas upp.  
 
Som ett led i detta arbete uppdrog Områdesnämnden åt humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnderna att följa upp prestationsgraderna inom respektive fakultet genom att  

 
 inhämta information genom samtal med berörd personal och studenter för att kartlägga 

mekanismer som möjligen leder till låg respektive hög prestationsgrad. 
 

 sammanställa en rapport som lämnas till Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå senast 2016-06-30. 

 
I översynen ska ingå ett urval dels av institutioner som har en genomsnittlig prestationsgrad lägre än 70% 
och dels av institutioner med genomsnittlig prestationsgrad högre än 80%. Urvalet ska bestå av minst 
fem institutioner per fakultet och ska återspegla olikheterna i institutionernas utbildningsutbud. Även 
institutioner som har ökat eller sänkt prestationsgraden med mer än 5% mellan åren 2012 och 2014 ska 
ingå, oavsett hur hög den genomsnittliga prestationsgraden är mätt över tre år. 
 
Den föreliggande rapporten presenterar resultaten av uppföljningsarbetet för bägge fakulteter i ett samlat 
dokument. 
 
 
2. Tillvägagångssätt 
Under våren 2016 genomförde fakultetskanslierna ett antal intervjuer med berörda institutioner (se 
bilaga 1 och 2). Samtalen med institutionerna varade i ca 2 timmar och genomfördes i grupp d.v.s. 
prefekterna ombads att bjuda in berörd personal (förutom prefekterna själva i regel ämnesföreträdare, 
studierektorer, studievägledare, studenter och/eller studie-administratörer och intresserade lärare). 
Humanistiska fakultetskansliet valde att ha ett separat samtal med studentrepresentanter innan 
intervjuerna med berörd personal vid institutionerna påbörjades. 
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Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten fokuserades samtalen på vilka aspekter institutionerna bedömde 
inverka på genomströmning, hur institutionerna arbetat med att påverka genomströmning och deras syn 
på genomströmning i relation till kvalitetskrav i utbildningarna. 
 
Humanistiska fakulteten har 2014 initierat ett arbete med att analysera och komma till rätta med de låga 
prestationsgraderna. 2016 års samtal var av uppföljande karaktär och kretsade i hög utsträckning kring 
de åtgärder som nämns i 2014 års rapport (se bilaga 3). 
 

 
3. Resultat 
 
3.1 Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Samhällsvetenskapliga fakulteten ligger på en relativt hög och stabil prestationsgrad, runt 80%. Det 
finns dock variationer inom fakulteten och frågan om genomströmning och kvalitet diskuteras 
löpande. Genomströmning har diskuterats inom fakulteten, t.ex. vid studierektorsmöten och i 
budgetprocesser. Det kan konstateras att begreppet är komplext och berör både ekonomisk fördelning 
och frågor om kvalitet. Vid samtalen med berörda institutioner har utgångspunkten varit dels områdets 
kartläggning av den enskilda institutionens prestationsgrad, dels institutionens uppfattning om vilka 
mekanismer som inverkar på prestationsgraden och institutionens reflektioner kring detta. Statistik 
över prestationsgrader för perioden 2007-2015 har funnits med som underlag vid samtalen.  
 
Under rubriken Mekanismer som möjligen leder till låg prestationsgrad sammanfattas samtalen med 
de två institutionerna med lägre prestationsgrad än 70%, Institutionen för data- och systemvetenskap 
samt Ekonomisk-historiska institutionen, och den institution med en prestationsgrad som sjunkit mer 
än 5%, Specialpedagogiska institutionen. Under rubriken Mekanismer som möjligen leder till hög 
prestationsgrad sammanfattas samtalen med tre institutioner vars prestationsgrad är högre än 80%, 
Institutionen för socialt arbete, Specialpedagogiska institutionen samt Företagsekonomiska 
institutionen, och de tre institutioner vars prestationsgrad ökat mer än 5%: Statistiska-, 
Kriminologiska-, samt Socialantropologiska institutionen. Under samtalen har ett flertal gemensamma 
faktorer med bäring på genomströmning lyfts fram och dessa tas upp under rubriken Mot förbättrad 
genomströmning – Några reflektioner. 
	
3.1.1 Mekanismer	som	möjligen	leder	till	låg	prestationsgrad 
De två berörda institutionerna skiljer sig åt på flera sätt, bl. a. med avseende på storlek, andel 
programstudenter och söktryck och mekanismerna bakom deras prestationsgrader ser olika ut. 
Ekonomisk-historiska institutionen anger att mekanismer som kan inverka på prestationsgraden bl. a. 
är lågt söktryck och låg förkunskapsnivå bland de nyantagna studenterna. Det ena av institutionens 
ämnen, ekonomisk historia, är att se som breddningsstudier som inte ger en tydlig yrkesutbildning och 
utan någon större efterfrågan på arbetsmarknaden. Det andra ämnet, internationella relationer, ger en 
tydligare yrkesidentitet och det upplevs som att det är ett incitament för studenterna att slutföra 
utbildningen. Vid institutionen finns även flertalet studenter som, av olika skäl, inte finner det viktigt 
att tentera eller slutföra utbildningen. 
 
Institutionen för data- och systemvetenskap har relativt högt söktryck och utbildningar med en 
attraktiv arbetsmarknad. Två mekanismer nämns som kan leda till låg genomströmning när det gäller 
denna institution, dels att ett stort antal studenter blir rekryterade av företag innan utbildningen är 
slutförd dels att institutionen har en stor andel kvälls- och distanskurser med förhållandevis låg 
prestationsgrad, ca 35%. Detta att jämföra med programutbildning och campuskurser som har en 
genomströmning på ca 75%. 
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Institutionen med sjunkande prestationsgrad beskriver mekanismen bakom som att en äldre 
programutbildning med ett stort antal studenter fasades ut. Värt att notera är att institutionen haft en 
genomströmning på över 80% under perioden 2008 – 2015. 
 
Faktorer som anses ge lägre genomströmning 
-Distansundervisning: Mindre social samverkan, färre lärarkontakter, färre kontakter mellan studenter, 
färre studenter ser det som angeläget att tentera. 
-Halvfarts- och kvällskurser: Färre studenter ser det som angeläget att tentera, studenter läser för 
bildning och ej poäng. 
-Studenter får jobb innan de är färdiga med utbildningen, examen är inte nödvändig för det fortsatta 
yrkeslivet. 
-Bristfälliga språkkunskaper i svenska. 
-Studenter som är yrkesverksamma och arbetar parallellt med studierna. 
-Lågt söktryck kan bidra till att studenter med bristande förkunskaper och/eller bristande motivation 
antas. 
-Studenter med bristande studievana. 
 
3.1.2 Mekanismer som möjligen leder till hög prestationsgrad 
Gemensamt för de institutioner som har en hög prestationsgrad är att de primärt har programstudenter 
som utbildar sig för att få en yrkesexamen. De har överlag högt söktryck och beskriver studenterna som 
mycket motiverade. 
 
När det gäller de 3 institutioner vars prestationsgrad ökat mer än 5% beskriver dessa hur de 
systematiskt arbetat för att öka prestationsgraden. En institution har fokuserat på åtgärder runt 
undervisningen i form av utökade behörighetskrav, ökat söktryck genom begräsning av platser och en 
tydlig progression i utbildningen. På en av institutionerna har det, förutom pedagogiska satsningar i 
undervisningen, även arbetats mycket med arbetsmiljön för lärarna där man försöker ta gemensamt 
ansvar för kurserna i lärarlag och regelbundet diskutera pedagogiska frågor. Socialantropologiska 
institutionen menar att deras ökning på 16% till stor del beror på en tillfällig nedgång i prestationsgrad 
för åren 2012 och 2013. Åren 2007-2011 låg prestationsgraden mellan 72-75%, 2012 sjönk den till 
65%, 2013 ökade den till 69% och åren 2014 och 2015 var prestationsgraden 77% respektive 76%. 
Bakgrunden till nedgången beror enligt institution antagligen på en kombination av 
arbetsmarknadskrafter, införande av studieavgifter och visst tidigare överintag.  

 
Faktorer som anses ge högre genomströmning 
-Högt söktryck ger motiverade studenter. 
-Utbildning till tydliga yrken som kräver examen. 
-Unga studenter som är motiverade att få arbete.  
-Ständigt pågående pedagogiskt utvecklingsarbete. T.ex. blended learning, arbete med progression, 
tendens att minska förekomsten av att studenterna läser kurser parallellt, pedagogiskt samarbete med 
andra lärosäten angående kursupplägg, tidig förekomst av metodinslag för att underlätta självständigt 
arbete. 
-Workshops, tex räknestugor, för att ge fler tillfällen till inlärning. 
-Programkurser. 
-Insatser att öka studiemotivationen tex, karriärdag, alumnverksamhet, karriärcentra, attraktiv miljö. 
-Löpande uppföljning av kurser och genomströmning. 
-Studievana studenter. 
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3.1.3 Mot förbättrad genomströmning – Några reflektioner 
Samtliga institutioner beskriver att de arbetar aktivt med att öka kvaliteten på undervisningen genom att 
bl. a. se över progression inom kurserna och att tidigt ta upp metodinslag för att förbereda inför 
självständigt arbete. Likaså arbetar man aktivt med pedagogisk utveckling för lärarna. Flera institutioner 
anger att de upplever att studenternas kunskaper inför universitetsstudier har sjunkit och att 
undervisningen i dessa fall måste anpassas genom att mer basala kunskaper ingår i grundkurser. 
 
Ett par stora institutioner har regelbunden uppföljning av kurser och förändringar i genomströmning 
analyseras och åtgärder genomförs vid behov. Flera andra institutioner efterfrågar stöd för att kunna 
göra mer avancerade uppföljningar av studentgrupper för att kunna förbättra genomströmningen. Vid 
framtida analyser av genomströmning bör man ta ställning till om uppdragsutbildning fortsättningsvis 
ska vara med eller ej i det statistiska underlaget. 
 
Att institutionerna inte kan avregistrera inaktiva studenter är ett stort problem och flera institutioner 
uttryckte en önskan om att kunna avregistrera tidiga avhopp för att dels minska antalet ej aktiva 
registrerade studenter och dels för att kunna erbjuda platser till de som står på kö. 
 
I samtalen med institutionerna framkom att mekanismer som påverkar prestationsgraderna kan delas 
upp i yttre respektive inre sådana.  Med yttre mekanismer avses sådana som institutionerna generellt sett 
inte kan påverka: Efterfrågas studenterna på arbetsmarknaden? Hur viktig är examen för att få arbete 
efter utbildningen? Vilka studenter söker utbildningarna – högt söktryck ger ofta motiverade och 
karriärsinriktade studenter medan ett lägre söktryck kan ge studenter som ”inte kom in på något annat”.  
Om man har äldre studenter som i första hand vill bilda sig kan detta påverka prestationsgraden eftersom 
de inte är angelägna om poängen i samma utsträckning som yngre som vill ut på arbetsmarknaden. En 
av institutionerna upptäckte att bland deras studenter klarade sig de som genomför en utbytestermin 
bättre och generellt klarar sig kvinnor bättre med sina studier. Äldre studenter har överlag lite sämre 
genomströmning. Lägre prestationsgrader följer även om man har många yrkesverksamma studenter 
som vill bredda och kompetensutveckla sig. 

Inre mekanismer utgörs av olika åtgärder som institutionerna vidtar för att förbättra prestationsgraderna. 
Dessa kan vara av olika slag. Samtliga institutioner jobbar aktivt med att pedagogiskt strukturera 
utbildningarna för att hjälpa studenterna att klara av studierna. Några exempel på sådana inre 
mekanismer som kommit fram i samtalen är: Att så tidigt som möjligt försöka hitta de svaga studenterna 
för att kunna erbjuda råd och tips med avseende på vilket stöd de kan få. Salstentamen tidigt i 
utbildningen kan vara bra för detta ändamål eftersom institutionen dels vet att rätt student skriver 
uppgiften, och dels för att denna tentamensform kräver att man läser på för att klara uppgiften. Många 
institutioner ser det som viktigt att tidigt träna studenterna i vetenskapligt skrivande för att förbereda 
dem att klara av examensarbetet längre fram. Vid vissa institutioner anordnas räknestugor eller liknande 
där studenterna kan hjälpa varandra med olika svåra uppgifter. Flera institutioner erbjuder tillfällen då 
studenterna träffas i mindre grupper eller ser till att de delas in i studentarbetslag tidigt i utbildningen. 
En fördel med dessa grupper är att de bidrar till att skapa en social tillhörighet bland studenterna när 
dessa tillsammans förbereder sig på en uppgift och lär sig av varandra. Andra sätt att strukturera 
utbildningen är att dela upp kurser i delmoment och examinera kontinuerligt och arrangera 
halvtidsseminarier för uppsatserna mm. För att få till stånd en god dialog mellan studenter och 
kursansvariga kan kursrepresentanter utses med uppgift att rapportera direkt till student/ämnesrådet om 
problem uppstår eller om andra svårigheter upptäcks på en kurs. 

Andra åtgärder som institutionerna vidtar för att förbättra prestationsgraderna kan vara av mer 
administrativ karaktär, exempelvis genom att: anta färre studenter, ändra behörigheten så att en viss del 
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av en kurs måste klaras av för att få fortsätta, anta på meritvärde, dra ned på kurser med dåligt söktryck 
eller att ge vissa kurser mer sällan – istället för varje termin bara ge den exempelvis varannan – detta 
kan vara bra om man upplever att det annars blir för få studenter på utbildningen.1 

Utbildningar som går helt på distans leder ofta till låga prestationsgrader och därför har många 
institutioner dragit ned på just dessa samt kvälls-, sommar- och halvfartskurser överlag. Samtalet med 
Institutionen för data- och systemvetenskap handlade därför mycket om distanskurserna eftersom det är 
dessa som drar ned institutionens prestationsgrad. Distansutbildningarna fyller dock en viktig 
samhällsfunktion genom att exempelvis kunna bidra till IT-utbildning för utvecklingsländer och flertalet 
studenter som går dessa utbildningar befinner sig i dessa länder. Kurserna tillgodoser även samhällets 
efterfrågan på utbildning och kompetensutveckling under människors hela yrkesliv. En återkommande 
fråga vid dessa samtal var därför: Var inom verksamheten ska denna avvägning göras, centralt, på 
områdesnivån, inom fakulteten eller på institutionen? 

En annan mekanism bakom lägre prestationsgrader är hur kopplingen till arbetsmarknaden ser ut eller 
upplevs av studenterna. Institutionen för ekonomisk historia ser denna skillnad när det gäller deras 
inriktningar ekonomisk historia och internationella relationer. Medan den förra framförallt är ett 
kompletteringsämne/breddningsämne som studenterna läser en period för att sedan återgå till sitt 
huvudämne har den senare en bättre genomströmning; fler studenter söker sig dit än till kurser inom 
ekonomisk historia och fler slutför sina studier. Institutionen menar att en förklaring till detta är att de 
studenter som söker till inriktningen internationella relationer upplever att den är mer användbar på 
arbetsmarknaden. Ekonomisk historia vid Stockholms universitet har dessutom en mer äldrehistorisk 
inriktning än andra universitet vilket möjligtvis kan ligga bakom studenternas upplevelse med avseende 
på direkt nytta för arbetsmarknaden. 

Frågan om vad studenterna kan använda sin utbildning till, vilka arbeten de kan söka efter avklarade 
studier, berördes vid samtliga samtal. Det är viktigt att visa studenterna just detta, vad de kan använda 
studierna till, eftersom de annars kan känna stor oro och riskerar att hoppa av utbildningen på grund av 
osäkerhet kring framtida yrkesmöjligheter. Men alla utbildningar kan knappast skapas som ett direkt 
svar på arbetsmarknadens behov. Frågan kan dock ändå ges utrymme. För även om det handlar om ett 
breddningsämne som saknar direkt koppling till arbetsmarknaden kan man lyfta färdigheter som 
utbildningen ger som man som arbetssökande har stor användning av. Man kan exempelvis bjuda in 
yrkesverksamma personer som har läst ämnet som kan berätta om sitt arbete och vad studierna gav som 
är gångbart på arbetsmarknaden. Möjligen bör detta ske redan vid en introduktionsföreläsning för nya 
studenter. 

Ytterligare en fråga som diskuterades och som lyftes i våra samtal var att det är viktigt med social 
tillhörighet bland studenterna. Ibland framställs det som att det vid SU finns en del att göra när det gäller 
just detta, även om undantag finns, exempelvis vid företagsekonomiska institutionen och vid 
institutionen för socialt arbete. Detta kan vara ett problem som möjligen kommer sig av att de flesta 
studenter vid SU kommer från Stockholm och redan har ett fungerande kontaktnät med vänner och 
familj här. Att känna sig som del i en grupp eller inte påverkar huruvida man väljer att hoppa av en kurs 
eller slutföra den.2  

																																																													
1 Ekonomisk-historiska institutionen anger exempelvis att de ser tydliga resultat från deras ansatser att förändra 
genomströmningen via meritvärdesantagning samt att endast anta på vårterminen till EH III.  
2 Se Jannika Andersson Chronholm & Staffan Andersson (2011), Introduktion till universitetsstudier – ett sätt att behålla fler 
studenter, Högre Utbildning, 2011 1(1), 53-55. http://journals.lub.lu.se/index.php/hus/article/view/4434/4523. 
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Samtalen med institutionerna handlade överlag mycket om kvalitetsfrågor och hur institutionerna 
arbetar för att upprätthålla höga krav och god kvalitet på sina utbildningar. Vad är rätt nivå att lägga sig 
på? Vad är en lämplig prestationsgrad? Kopplingen mellan en adekvat nivå på examenskrav och 
genomströmning får inte leda till att lägre krav ställs för att öka prestationsgraden menar samtliga 
institutioner. Att få igenom studenterna är viktigt men det får inte ske på bekostnad av kvalitén på 
utbildningarna, som en institution uttryckte det. 

3.2 Humanistiska fakulteten 
Som inledningsvis nämndes genomfördes undersökning av prestationsgrader vid Humanistiska 
fakulteten år 2014. Rapportens resultat sammanställdes i form av en rad förslag till åtgärder av 
administrativ, pedagogisk och strategisk karaktär (se bilaga 3). I samtalen med institutioner som 
genomfördes 2016 visade det sig att de flesta institutionerna aktivt har tagit fasta på de förslagna 
åtgärderna och introducerat några nya.  
 
Som ytterligare ett led i arbetet med prestationsgrader avsatte Humanistiska fakultetsnämnden genom 
budgetbeslut 2016 4 mkr för en kvalitetssatsning med syfte att höja prestationsgraderna inom fakulteten. 
Medel tilldelades de sex institutioner som hade lägre prestationsgrad än riket inom historisk-filosofiska 
och språkämnen, d.v.s. 69,8%. Mottagande institutioner ska senast 2016-12-01 inkomma med en 
detaljerad skriftlig rapport om hur medlen har disponerats. Medlen (200’) ska även användas till en 
central insats som anordnas av fakultetskansliet med samtliga institutioner som mottagare. 
 
Tre av institutionerna lyckades att höja prestationsgraden avsevärt, vid fyra institutioner har 
prestationsgraden ökat något, vid tre av fakultetens institutioner har prestationsgraden legat i stort sett 
oförändrat, vid fyra institutioner har prestationsgraden sjunkit något mellan åren 2013 och 2015 trots att 
institutionerna hade vidtagit åtgärder av något slag (se bilaga 3). Det visade sig att de institutioner som 
lyckades bäst hade en sammanhållen plan i vilken ett flertal åtgärder på ett väl genomtänkt sätt bygger 
på varandra. Institutioner som gjorde enstaka punktinsatser uppvisade ett sämre resultat. Det visade sig 
också att tydlig informationsspridning i vid bemärkelse, både vad gäller information till studenter och 
information som ges till verksamma lärare är av stor betydelse i arbetet med att höja prestationsgrader. 
Nedan presenteras några förslag till ”paketlösningar” som har gett bäst resultat. 
 
3.2.1 Åtgärder inför kursstart 
 
Strategiska överväganden 
Till en början analyseras kursutbudet från tidigare terminer, söktryck till tidigare kurstillfällen och 
kursernas genomströmningsgrad. Utifrån detta fattas beslut om att lägga ner kurser som har permanent 
låg genomströmning, strukturerar om dem eller så periodiserar man kurserna. Flertalet institutioner 
påtalar betydelsen av att det är viktigt med ett fokuserat utbildningsutbud. En annan åtgärd är att stänga 
kurser för sen antagning. Ett antal institutioner anser att studenter som kommer in på kurser via sen 
antagning är sämre motiverade och lågpresterande. Den uppfattningen delas dock inte av alla. Somliga 
institutioner har inga problem med sent antagna studenter eller så gäller det enbart vissa kurser (sent 
antagna studenter på vissa kvällskurser är mycket väl motiverade och genomgår kurserna som de är 
registrerade på). Även här gäller det alltså att göra en noggrann analys av målgrupp på kursnivå. 
 
Marknadsföring 
En underskattad aspekt är att bedriva målinriktade marknadsföringsinsatser. En tydlig beskrivning av 
utbildningen/kursen leder till att ”rätt” student väljer ”rätt” kurs (och genomför då även utbildningen/ 
kursen med gott resultat). En institution planerar att göra en undersökning med fokusgrupper för att 
kunna göra riktade insatser. 
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Programutbildningar 
Väl riktad marknadsföring är i synnerhet viktigt för programutbildningar då dessa insatser vanligtvis 
leder till välmotiverade programstudenter. Lika viktigt är att det finns en tydlig programidé. 
Programidén måste vara tydlig både för studenterna men även för de undervisande lärarna. Ett program 
får inte bara vara ett konglomerat av löst sammansatta kurser, vilka lika gärna hade kunnat läsas som 
fristående. 
 
Väl fungerade program tenderar till att främja en känsla av samhörighet hos studenterna. Att bjuda in 
välrenommerade gästföreläsare gör att studenterna känner sig exklusivt utvalda. Båda dessa aspekter 
har positiv inverkan på studenternas studiemotivation. 
Kursinnehåll och kursstruktur 
När det gäller kursstruktur är det av vikt att placera kurser och delkurser i rätt ordning i progressionen, 
detta bekräftas även av studenterna, de vill inte bli ”bortskrämda”.  
 
När det gäller kursernas omfång till antal högskolepoäng samt i vilket studietakt kurserna ges vittnar 
institutionerna om att är viktigt att göra en noggrann analys av målgrupp på kursnivå. Det varierar från 
ämne till ämne, vissa institutioner har höjt sin prestationsgrad genom att bryta upp större kurser till 
kurser om 7,5 hp, och ge dem på helfart, medan andra har höjt sin prestationsgrad genom att ge 15 hp-
kurser på halvfart. När det gäller distanskurser har dessa kurser högre prestationsgrad då det finns 
obligatoriska campusträffar inlagda. 
 
Några institutioner har utökat undervisningstiden i början av kursen (för att sätta agendan och för att 
underlätta övergången för studenterna från gymnasie- till högskolestudier). Flertalet institutioner har 
infört obligatorisk närvaro, vilket signalerar att undervisningen är viktig, och de vittnar om att det ger 
effekt och är väl värt det administrativa arbetet. 

Flertalet institutioner med ökad prestationsgrad har arbetat mycket med examinationsformerna, till 
exempel har antalet salstentamina reducerats med positiv effekt, god effekt har även varit införande av 
varierade examinationsformer samt att bryta upp stora examinationsuppgifter i mindre delar. 
 
Lärare, lärarlag 
Flera institutioner understryker vikten av att se över bemanningen så att ”rätt” lärare undervisar på ”rätt” 
kurs. Det lyfts också fram att tillsvidareanställda lärare i regel är mer motiverade än visstidsanställda 
och att utbildningens kontinuitet förbättras. Det är viktigt att få lärarna pedagogiskt intresserade och att 
de erbjuds, och uppmuntras, till pedagogisk kompetensutveckling. Vid en institution ges samtliga 
tillsvidareanställa lärare 10% i bemanningsplanen under HT 2016 för kursutveckling eller pedagogisk 
vidareutbildning. Satsningen syftar till att utveckla åtgärder som investeras i det praktiska 
genomförandet av undervisning. 
 
Flertalet institutioner vittnar om betydelsen av att ha återkommande lärarmöten där t.ex. förväntade 
studieresultat, betygskriterier, examinationsformer samt teori och metod diskuteras. Vid flera av 
institutioner finns även pedagogiska ambassadörer vilka bidrar till pedagogiskt utvecklingsarbete. Det 
är vidare viktigt att kurser har en kursansvarig, vilken samlar de undervisande lärarna så att de 
gemensamt kan diskutera kursutveckling. I lärarlaget är det vidare viktigt att lärarna får kunskap om 
kursens plats i progressionen och vilken kurs studenterna läst före och vilken de ska läsa efter. 
 
3.2.2 Åtgärder vid kursstart 
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Några institutioner har frångått webbregistrering och återgått till campusregistrering. Studenter som inte 
har dykt upp kontaktas och informeras om hur de ska gå tillväga för att anmäla tidigt avbrott i fall de 
inte vill läsa kursen. För att underlätta den administrativa processen har en del institutioner även lagt in 
en examinationsuppgift eller ett kurskrav tidigt samt att de har infört obligatorisk närvaro. I samtalet 
med studentrepresentanterna blev det tydligt att obligatorisk närvaro uppskattas då det ger en signal om 
att institutionen visar att undervisningen är viktig. 
 
Både studenter och undervisande lärare bör ges information om kursens/delkursens placering i 
progressionen och vart kursen/utbildningen ska leda till. För att åstadkomma detta behövs ett tydligt 
kursansvar och ett väl fungerande informationsflöde inom lärarlaget. Vid kursstart är det även viktigt 
att studenterna tydligt informeras om sambandet mellan undervisning, förväntade studieresultat 
examination och betygskriterier. Studenterna efterfrågar särskilt att få reda på hur kursen ska examineras 
och varför vissa examinationsformerna är valda. Det är också viktigt att studenterna får information om 
vad det innebär att bedriva heltidsstudier. Flertalet institutioner lyfter fram denna aspekt. Att tydligt 
förmedla vilka kravs som ställs leder till att omotiverade studenter väljer att göra tidigt avbrott. Dessa 
åtgärder är viktiga då det händer att studenter kommer med ”fel” förväntningar såväl när det gäller 
utbildningens innehåll som arbetsbelastningen. 
 
Vissa institutioner erbjuder en kort obligatorisk introduktionskurs till högskolestudier (där bl.a. 
studieteknik ingår), en institution ska även börja införa liknande pass senare under utbildningen. 
 
3.2.3 Åtgärder under kursens gång 
 
När kursen väl har börjat behöver studenterna få fortsatt (och upprepad) information om 
kursens/delkursens placering utbildningens progression. En synlig kursansvarig förklarar 
sammanhanget mellan delkurserna, varför de ligger i den följd de ligger och varför de examineras som 
de examineras m.m. Flera institutioner försöker i ett tidigt skede att skapa en gruppidentitet och 
gemenskap bland studenterna genom t.ex. studiebesök, grupparbeten eller studiesociala aktiviteter. Det 
sistnämnda sker ibland i samarbete med studentråden. 
 
Vissa institutioner har med gott resultat introducerat arbete i mindre studentgrupper med stöd av 
tutorer/mentorer (doktorander, masterstudenter) på första grundkursen. En av dessa institutioner har 
dock frångått att anlita masterstudenter då de anser att deras kunskaper inte är tillräckliga. 
 
Flera institutioner är tydliga med att det behövs en väl fungerande struktur för att fånga upp studenter 
som ”glider iväg”. Uppföljningen behöver ske i ett tidigt skede och möjlighet till stöd behöver finnas, 
och erbjudas. Vissa språkinstitutioner arbetar med att utveckla eller upphandla digitalt övnings-material, 
t.ex. www.wordalist.com för tjeckiska och en app för kinesiska. 
 
För kurser med examensarbete menar flertalet institutioner och studenterna att det är viktigt att skapa en 
tydlig serie med ”stoppstationer”, eller en individuell studieplan. Arbetsgången blir då mer förutsägbar 
för studenterna och institutionerna menar att det finns en tydlig koppling till ökad prestation. En sådan 
åtgärd skulle t.o.m. kunna väga upp handledning som inte är fungerar så väl. 
 
3.2.4 Åtgärder inför och vid examination 
Flertalet institutioner med hög prestationsgrad är tydliga med hur kursen ska examineras och varför 
examinationsformerna är valda. Det är vidare viktigt att aktivt uppmuntra studenterna att delta i 
examinationerna samt att vara tydliga med att informera om omexamination. Vidare är det viktigt 
(även studenterna påpekar detta) att uppmärksamma lärarna på att ge bra feedback till studenterna 
vilket har en positiv effekt för nästkommande examinationer. 
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4. Sammanfattning 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
I samtalen med institutionerna framkom att mekanismer som påverkar prestationsgraderna kan delas 
upp i yttre respektive inre sådana. Med yttre mekanismer avses sådana som institutionerna generellt sett 
inte kan påverka: Efterfrågas studenterna på arbetsmarknaden? Hur viktig är examen för att få arbete 
efter utbildningen? Vilka studenter söker utbildningarna? Hur populär är utbildningen bland 
studenterna? Inre mekanismer utgörs av olika åtgärder som institutionerna vidtar för att förbättra 
prestationsgraderna. Dessa kan vara av olika slag. Samtliga institutioner jobbar aktivt med att 
pedagogiskt strukturera utbildningarna för att hjälpa studenterna att klara av studierna. Andra åtgärder 
som institutionerna vidtar för att förbättra prestationsgraderna kan vara av mer administrativ karaktär, 
exempelvis genom att anta färre studenter eller ändra behörigheten på olika sätt, exempelvis så att 
studenterna måste klara av en viss del av en kurs för att få fortsätta.	

Humanistiska fakulteten 
I samtalen med Humanistiska fakultetens institutioner framkom ett stort antal åtgärder som kan vidtas 
för att öka prestationsgraden. Åtgärderna kan vidtas inför och vid kursstart, under kursens gång och 
inför och vid examination (Punkt 3.2). De institutioner som har en sammanhållen plan i vilken ett flertal 
åtgärder på ett väl genomtänkt sätt bygger på varandra lyckades bäst i sitt arbete. Även satsningar på 
tydlig informationsspridning både från institutionen till studenterna och inom lärarlaget verkar ha gett 
resultat. Institutionerna är eniga om att – oavsett om man lyckades att förbättra prestationsgraden eller 
inte – så har de vidtagna åtgärderna sammanlagt bidragit till att öka respektive utbildningens kvalitet. 
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Bilaga 1: Institutioner vid Humanistiska fakulteten 
 
Tio av fakultetens fjorton institutioner ingick i 2016 års översyn av prestationsgrad med utgångspunkt 
för de då gällande siffrorna. I tabellen nedan presenteras uppdaterade uppgifter (Tabell 1). Sex 
institutioner valdes därför att den genomsnittliga prestationsgraden för åren 2012-2014 var lägre än 70 
procent. Samtliga har även idag en prestationsgrad som ligger under 70% (institution 158, 165, 102, 
172, 106 och 153). Dock har en av de ökat markant med 10,7% (inst. 172). Två har ökat något (inst. 
158, 153), tre har minskat något (165, 102 och 106). 
 
Två av fakultetens institutioner valdes därför att de hade (och har) en genomsnittlig prestationsgrad 
över 80% (inst. 120, 161) och en institution (inst. 108) valdes därför att prestationsgraden hade ökat 
med mer än 5% under dåvarande treårsperiod (under nuvarande treårsperiod är ökningen 4,2%). 
Ytterligare en institution (inst. 150) valdes eftersom det där hade skett en markant ökning med nästan 
20% mellan åren 2014 och 2015.  
 
Fyra av fakultetens institutioner ingick inte i översynen (inst. 154, 104, 103 och 121). 
 

Tabell 1: Prestationsgrad vid institutioner 
inom Humanistiska fakulteten år 2016 

 

         Prestationsgrad 

2013 2014 2015
Differens 

2013_2015 
Genomsnitt 
2013_2015

158 Institutionen för slaviska och baltiska ... 48,3% 50,7% 51,3% 3,0% 50,1%

165 Romanska och klassiska institutionen 60,6% 55,6% 59,0% -1,7% 58,4%

102 Filosofiska institutionen 62,3% 61,8% 59,1% -3,2% 60,9%

172 Institutionen för Asien- Mellanöstern- o... 57,4% 65,3% 68,2% 10,7% 63,4%

106 Institutionen för kultur och estetik 64,7% 62,9% 62,7% -2,0% 63,5%

153 Institutionen för lingvistik 64,9% 70,7% 66,4% 1,5% 67,2%

120 Institutionen för mediestudier 81,5% 80,1% 80,2% -1,3% 80,6%

161 Institutionen för språkdidaktik 87,2% 90,3% 90,5% 3,3% 89,3%

108 Institutionen för arkeologi och antikens... 75,4% 74,6% 79,6% 4,2% 76,5%

150 Engelska institutionen 67,5% 65,7% 85,4% 17,9% 72,2%

154 Institutionen för svenska och flerspråki... 73,2% 67,3% 71,2% -2,0% 70,6%

104 Historiska institutionen 69,2% 69,8% 73,0% 3,7% 70,6%

103 Institutionen för etnologi religionshist... 76,0% 73,0% 72,7% -3,3% 74,0%

121 Institutionen för de humanistiska och sa... 66,9% 83,0% 83,0% 16,1% 77,2%

Humanistiska fakulteten 68,7% 68,2% 71,1% 2,4%   
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Bilaga 2: Institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Instruktioner för urval var följande: Institutioner som har en genomsnittlig prestationsgrad lägre än 
70% eller högre än 80%. Minst fem institutioner per fakultet ska väljas och dessa ska återspegla 
olikheterna i institutionernas utbildningsutbud.  
Institutioner vars prestationsgrad har ökat eller sjunkit mer än 5% mellan åren 2012 och 2014 (oavsett 
genomsnittlig prestationsgrad under den aktuella tidsperioden). 
 
Utifrån dessa urvalskriterier har samtal vid Samhällsvetenskapliga fakulteten genomförts med följande 
institutioner (i parentesen anges genomsnittlig prestationsgrad över åren 2012 - 2014 i procent): 
 
Institutioner med genomsnittlig prestationsgrad som är lägre än 70%: 
Ekonomisk-historiska institutionen (66%) 
Institutionen för data- & systemvetenskap (64%) 
 
Institutioner med genomsnittlig prestationsgrad som är högre än 80%: 
Institutionen för socialt arbete (91%) 
Specialpedagogiska institutionen (89%) 
Företagsekonomiska institutionen (81%) 
 
Institutioner vilkas prestationsgrad sjunkit mer än 5% mellan 2012 och 2014:  
Specialpedagogiska institutionen (-16%) 
 
Institutioner vilkas prestationsgrad ökat mer än 5%: 
Statistiska institutionen. (+ 6%) 
Kriminologiska institutionen (+ 8%) 
Socialantropologiska institutionen (+ 12%) 
	
Tabell 2: Prestationsgrader inom Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(Åren 2012 – 2014 samt genomsnittlig prestationsgrad över tre år)	
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Bilaga 3: Åtgärdslista 
(ur: Prestationsgrader vid Humanistiska fakulteten, Rapport 2014-07-07) 

 
Åtgärder av administrativ karaktär 

1. Avregistrering av inaktiva studenter. 
2. Skärpt närvarokontroll (för att underlätta avregistrering av studenter). 
3. Kontakt med inaktiva studenter för att uppmuntra dem till att återuppta studierna. 
4. Stänga kurser för sen antagning (studenter som kommer då brukar vara lågpresterande). 
5. Bryta upp stora 30 hp kurser i två 15 hp kurser (eller fyra 7,5 hp kurser). 
6. Introducera betygsrapportering i Ladok för examinationsmoment (OBS: kräver ändrat 

rektorsbeslut). 
7. Ändra resursfördelningssystemet (högre ersättning för helårsprestationer). 
8. Campusregistrering med upprop.  

 
Åtgärder av pedagogisk karaktär 

1. Utöka kontakttid genom extraföreläsningar, extraseminarier. 
2. Erbjuda stödundervisning. 
3. Erbjuda en kort obligatorisk introduktionskurs till högskolestudier (där bl.a. studieteknik 

ingår).  
4. Introducera mindre studentgrupper med tutorer/mentorer (masterstudenter, doktorander) på 

första grundkursen. 
5. Uppmuntra lärarna till att öka sin högskolepedagogiska kompetens. 
6. Omstrukturering av (nybörjar)kurser med syfte att göra kurserna mera attraktiva för 

studenterna (flytta vissa moment till fortsättningskurser). 
7. Förbättra samordningen av delkurser (introducera en överordnat kursansvarig med bl.a. 

uppgift att tydliggöra sambanden mellan delkurserna). 
8. Ersätta salstentamen med hemskrivningar (dock bör studenterna fortsätta att tränas i att skriva 

salstentamen).   
9. Utöka undervisningstiden, erbjuda mer handledningstid för examensarbeten.  
10. Se över lärarbemanningen.  
11. Uppmuntra studenter till att delta i examinationerna (gäller framförallt kvällskurser).  

 
Åtgärder av strategisk karaktär (kursutbud, antagning) 

1. Periodisera kurser med lågt söktryck (fortsättnings- och/eller kandidatkurser) 
2. Fokusera kursutbudet (stryka kurser med dålig prestationsgrad och/eller genomströmning, 

samordning av kurser med andra institutioner/huvudområden). 
3. Skapa progression även i utbudet av fristående kurser. 
4. Låt även kvällskurser ingå i progressionsstudier (prestationsgraden ökar). 
5. Ta bort sommarkurser alternativt examinera på hösten (i stället för mitt i sommaren). 
6. Lägga om vissa kurser till halvfart (för att möjliggöra studier även för intresserade studenter 

som inte kan läsa på heltid (OBS: vid kvartsfart finns risk att undervisningen blir för 
lågintensiv i synnerhet vad gäller språkstudier). 

7. Begränsa antalet antagna på fristående kurser (vilket kan leda till bättre motiverade och 
kunniga studenter i och med att det krävs fler antagningspoäng för tillträde till kurs). 

8. Öka förkunskapskraven för tillträde till kurs (om möjligt). 
9. Öka andelen tillsvidareanställda lärare för att skapa kontinuitet (visstidsanställda och/eller 

timanställda tenderar till att vara mindre motiverade att ta ett fullt ansvar för sina respektive 
undervisningsmoment). 

10. Se över studiegångarna inom programmen.  
	


