
 
MALL 
2020-09-10 Dnr SU FV-1.1.2-3221-20 

1(16) 

Rektor  
Kvalitetsrapport 

 
Dnr SU FV-1.1.9-4340-20 

 

 

 
 

 
 
 

 

Kvalitetsrapport: Utbildning 
 
 
Områdesnämnd:        Områdesnämnden för humanvetenskap 
Datum för inlämnande:            11 januari 2021 
Kontaktperson:            Peter Bretschneider 
 
Student- och doktorandmedverkan har skett på följande sätt:         
 
Bidragen till läsårets kvalitetsrapport har ventilerats i respektive utbildningsberedning (eller 
motsvarande). I samtliga finns studentrepresentation. Studenterna har därmed getts tillfälle 
att vara delaktig i att utforma innehållet i rapporten. 
 
Uppskattad tidsåtgång för arbetet med rapporten (insamling av material, 
skrivande och redigering samt mötestid):                  
 
Sammanlagt ca 5 arbetsdagar. 
 

 
Mallen är indelad i fem avsnitt: 1. Interna utbildningsgranskningar, 2. Externa 
utbildningsutvärderingar och uppföljning av ev. tillsynsärenden, 3. Övrigt kvalitetsarbete för 
utbildning, 4. Uppföljning av förra årets kvalitetsdialoger, och 5. Förslag till utveckling av de 
årliga kvalitetsdialogerna inklusive dess olika faser och underlag. 

• Rapporten ska avse läsåret 2019–2020. 
• Rapporten ska inte inkludera bilagor. 
• Länkar kan användas för referenser. 
• Rapporten ska inte överstiga totalt 20 sidor. 
• Sista dag för inlämnande av rapport är den 11 januari 2021. 
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Humanvetenskapliga områdets kvalitetsrapport för 
läsåret 2019/2020 
 
Inledning 
All verksamhet vid Stockholms universitet påverkades starkt av pandemin som under 
vårterminen 2020 tvingade lärosätet att hastigt ställa om till digital undervisning. Med 
mycket kort framförhållning fick hela kurser med stora studentgrupper ställas om och 
temporära riktlinjer arbetas fram. Särskilda svårigheter uppstod när tusentals lärarstudenter 
skulle genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU-kurserna) ute i skolorna. 
Omställningarna innebar stora utmaningar, men utvecklingsarbetet har ändå fortskridit 
utifrån de nya förutsättningarna. I flera sammanhang, exempelvis programuppföljningar, 
lyfts det positiva med kompetensökningen i digitala undervisningsformer. 
 
 
1   Interna utbildningsgranskningar 

Här beskrivs och analyseras resultatet från de interna utbildningsgranskningarna inom 
området, inklusive de eventuella externa granskningar som besluten har lett till. Beskriv 
även lärdomar och goda exempel som kan spridas internt och externt samt identifierade 
utvecklingsområden och utmaningar. Dessa kan vara områdesinterna eller 
universitetsgemensamma. 

 
1.1 Beskrivning 
Inom det humanvetenskapliga området genomfördes tio granskningar varav två på forskarnivå 
och två yrkesprogram. Bland de övriga sex fanns flera av den humanistiska fakultetens minsta 
utbildningar. Granskningsgruppen var sammansatt av ledamöter från humanistisk och 
samhällsvetenskaplig fakultet och granskade alla de ingående utbildningarna. Resultatet bereddes 
av beredningsgrupperna Buga (Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå) och 
Buf (Beredning för utbildning på forskarnivå). Områdesnämnden fattade följande beslut: 
 
Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
• Vad gäller utbildningar på grund- och avancerad nivå fick ett av professionsprogrammen 

endast rekommendationer att redovisa i nästa utbildningsrapport. För övriga utbildningar 
fattades beslut om nödvändiga åtgärder, till exempel förtydligande av rutinerna vid 
examination av självständiga arbeten då enbart en student ska examineras, eller 
synkronisering av kursplanernas lärandemål med de generella examensmålen. I ett par fall 
handlade åtgärderna om att förtydliga utbildningsplanerna i relation till kursplanerna. 

 
• I ett fall beslöt Buga att skärpa en av granskningsrapporternas förslag till åtgärder till att 

istället omfatta en extern granskning, eftersom de brister som hade identifierats var relaterade 
till examensmål som avser vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod. I 
efterföljande kontakt med institutionen visade det sig att antalet examensarbeten på den 
aktuella nivån inte var tillräckligt för att genomföra en reguljär extern granskning, varför 
Områdesnämnden istället uppdrog åt Humanistiska fakultetsnämnden att i samråd med ON 
utforma direktiv för och genomföra en modifierad extern granskning.  
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Utbildningar på forskarnivå 
• För de utvärderade forskarutbildningarna fattades beslut om nödvändiga åtgärder. En av 

utbildningarna ålades att säkerställa att antagningsprocessen sker på ett rättssäkert sätt genom 
att ansökningsförfarande utan handledarintyg görs till generell princip. Den andra 
utbildningen skulle ta bort kravet på skriftlig motivering från doktoranden vid ansökan om 
byte av handledare, skapa en överensstämmelse mellan allmän studieplan och praxis gällande 
avhandlingsform samt skapa rutiner för att tillse att samtliga individuella studieplaner följs 
upp kontinuerligt.  
 

• Därutöver fick båda forskarutbildningarna ett antal rekommendationer som omfattade 
alltifrån formella kriterier rörande huruvida examensmålens uppnås genom dokumenterade 
aktiviteter och tydliga kriterier för samarbeten med berörda utländska lärosäten för 
externfinansierade doktorander, till att utvärdera huruvida kursutbudet bidrar till att skapa 
nödvändigt vetenskapligt djup. Båda utbildningarna rekommenderades att se över rutiner för 
att säkerställa att förmåga att presentera forskningsresultat i nationella och internationella 
sammanhang uppnås.   

 
Den ökade arbetsbelastningen vid institutionerna p.g.a. omställning till digital undervisning m.m. 
föranledde också att områdesnämnden senarelade deadline för åtgärdsredovisningarna, vilka ska 
inkomma 31 januari 2021. Utbildningarna på forskarnivå ska senast den 15 oktober 2022 
redogöra för vilka överväganden och eventuella förändringar av utbildningen ovanstående 
rekommendationer har föranlett.  
 
Båda områdena beslutade att erbjuda de utbildningar som skulle påbörja en utbildningsgranskning 
under vårterminen 2020 att skjuta på arbetet p.g.a. den pågående pandemin. Tio utbildningar 
inom det humanvetenskapliga området valde ändå att fullfölja och lämnade in sina 
utbildningsrapporter under sen vårtermin. Dessa granskas och bereds under höstterminen 2020. 
På ett sent stadium i beredningen valde en av de tio utbildningarna att avvakta med sin rapport till 
vårterminen 2021, varför antalet som fullföljer är nio. Endast utbildningar på grund- och 
avancerad nivå ingår i granskningsomgången. En utbildning för granskarna hölls i juni 2020. 
 
Lärarutbildningarna 
Lärarutbildningarna har under läsåret 2019–20 inte varit föremål för Stockholms 
universitets egna utbildningsgranskningar. Däremot har Områdesnämnderna beslutat att 
programråden årligen skall inkomma med en kortare programuppföljning som 
överlämnas till respektive lärarutbildningsberedning. Dessa, i dagsläget, tio rapporter 
utgör också underlag för erfarenhetsutbyte angående utveckling av utbildningarnas 
innehåll, mellan programrådsordförandena vid gemensamma möten.  
 
Åtgärdsrapporter 
Åtgärdsrapporterna inkom från de utbildningar som ingick i pilotomgången höst 2018. 
Områdesnämnden fattade i februari 2020 beslut att godkänna samtliga åtgärdsrapporter förutom 
en där utbildningen hade begärt och beviljats dispens. Ansvariga för den sistnämnda utbildningen, 
genusvetenskap, hade önskat ytterligare dispens fram till vårterminen 2021, men ska enligt beslut 
i Områdesnämnden juni 2020 redovisa sina åtgärder höstterminen 2020.   
 
Dialogmöten 
Under vårterminen genomfördes två dialogmöten med utbildningarna på grundnivå och 
avancerad nivå. Dessa genomfördes fakultetsvis. Närvarande var representanter för 
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utbildningarna, ordförande och vice ordförande i Buga, ordföranden i granskningsgruppen samt 
kanslistöd. Samtliga utbildningar upplevde arbetet med kvalitetsrapporten, inventeringen av den 
egna utbildningen och utbytet med granskarna som mycket positivt och lärorikt. Även samarbetet 
med fakultetskanslierna fungerade mycket bra. Kritik framfördes mot lärartabellerna. 
 
Ett särskilt dialogmöte hölls med den utbildning på grundnivå där beredningsgruppen föreslog 
extern granskning (språkdidaktik, kandidatnivå). Närvarande var ordförande och vice ordförande 
samt prefekt och studierektor vid berörd utbildning. Vid mötet identifierades strukturella problem 
som är konsekvenser av det regelverk som omgärdar uppläggningen av utbildningen. Dialogen 
var konstruktiv och kvalitetsdrivande. 
 
Även med utbildningarna på forskarnivå genomfördes individuella dialogmöten där ordförande 
och vice ordförande i Buf, kanslistöd, ordföranden i granskningsgruppen samt representanter för 
respektive institution och områdeskansli deltog. Detta uppfattades av samtliga deltagare som 
synnerligen givande möten, där innebörden av nödvändiga åtgärder och rekommendationer kunde 
klargöras och där kvalitetssäkringssystemet verkligen fyllde en kvalitetsdrivande funktion. 
 
Kvalitetsdialoger 
Det genomfördes två kvalitetsdialoger mellan representanter för området och rektor och 
prorektor, baserat på kvalitetsrapporten för läsåret 2018/19. Utöver en värdefull dialog noterades 
att den information och analys som finns i kvalitetsrapporten av naturliga skäl inte är den mest 
uppdaterade. Kvalitetsdialogen infaller tämligen långt efter att beslut fattats om nödvändigt 
kvalitetsarbete som då också redan påbörjats. Detta löstes emellertid genom muntlig information 
om pågående arbete. 
 
1.2 Analys: lärdomar och goda exempel  
Den granskningsomgång som genomfördes under läsåret skilde sig väsentligt från pilotomgången 
så till vida att granskarna erhöll en utvidgad utbildning i hur granskningen kunde genomföras, en 
diskussion om bakgrundsparametrarnas betydelse och information om vilka extramaterial som 
kunde begäras in. Därtill hade kvalitetskriterier (som arbetats fram i Rebus) tillförts de mallar 
som användes, vilket underlättade arbetet. Granskningsrapporterna höll därför en betydligt högre 
kvalitet än under piloten. Det uppdagades dock att granskarna hade vissa problem att särskilja 
rekommendationer (som ska vara problembaserade och förväntas vara åtgärdade senast i samband 
med nästa ordinarie granskning) från mer allmänna tips och råd. Skillnaden mellan dessa två 
kategorier förtydligas nu i rektors reviderade regler samt områdets reviderade 
handläggningsordning för utbildningsgranskning.   
 
Området har arbetat ut ett ”omlottsystem”, där granskare deltar minst två terminer medan nya 
granskare tillkommer. Detta innebär att erfarenhets- och kunskapsöverföring äger rum. 
Ordförande i granskningsgruppen har även ett ”kalibreringsuppdrag” som innebär att tvärläsa 
granskningsrapporterna för att garantera en jämnare nivå vad gäller nödvändiga åtgärder och 
rekommendationer i dessa. 
 
Även utbildningsrapporterna hade en högre kvalitet överlag, även om det naturligtvis varierar 
mellan utbildningarna och hur dessa tagits fram. Även här erbjöds utbildningarna ett 
uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte där rapportskrivande och tolkning av bakgrundsdata 
gicks igenom. 
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Granskningsrapporterna gav även vid handen att vissa frågor är av en strukturell art som inte 
nödvändigtvis berör enskilda utbildningar specifikt. Det gällde ett flertal rekommendationer i 
form av alumnundersökningar, exitundersökningar och arbete med breddad rekrytering. Där 
beslutade områdesnämnden att föra frågan vidare till central nivå där resurser för att arbeta mer 
resurssnålt med dessa frågor finns tillgängliga. Därtill skulle det då ges möjlighet till jämförelser 
mellan utbildningar och möjlighet att identifiera möjliga synergieffekter i hur universitetet kan 
arbeta strategiskt med dessa frågor.  
 
Ytterligare två identifierade frågor av mer specifik men ändå övergripande karaktär lyftes till 
områdesnivå under vårterminen 2020 och utreddes vid områdeskansliet under hösten 2020. Den 
ena rörde frågan huruvida studenter som har läst latinamerikastudier (placerad vid humanistiska 
fakulteten) är behöriga för studier inom samhällsvetenskapliga ämnen och den andra frågan rör 
lämpliga formuleringen av hur man examinerar med bara en student som skriver examensarbete. 
Vad gäller utbildning på forskarnivå visade det sig att det finns ett behov av att ge institutionerna 
stöd i att kunna visa uppfyllelsen av några av examensmålen för doktorsexamen och att hitta 
lämpliga former för uppföljning av resultaten av UKÄ:s utbildningsutvärderingar (se Punkt 3.1).  
 
Att granskningarna involverade ett flertal mycket små utbildningsmiljöer gav god inblick i både 
de särskilda svårigheter som dessa miljöer kan ha att hantera och i effektiva lösningar. En aspekt 
som klart framkom är att flerämnesinstitutioner har mycket att vinna på att samordna och 
professionalisera det utbildningsadministrativa stödet, gentemot både studenter och lärare. Ett 
intressant sätt att arbeta med arbetslivskoppling framkommer i beskrivningen av utbildningen i 
finska, där en kompetensutvecklingsdag hållits tillsammans med ett stort antal inbjudna alumner. 
Granskningsgruppen framhåller forskningsprogrammet Ars Edendi inom klassiska språk som ett 
exempel på hur ett större forskningsprojekt framgångsrikt kan omsättas i utbildning och göra 
avtryck i kurser inom ämnet.  
 
1.3 Analys: identifierade utvecklingsområden och utmaningar 
I områdets kvalitetsrapport för läsår 2018–2019 framhävdes att de interna 
utbildningsgranskningarna tydligt visar att institutionerna bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete. 
Det krävs dock fortsatta insatser att sprida kunskap om och deltagandet i riktat kvalitetsarbete både 
inom institutionerna och mellan institutionerna. Ett kvarstående långsiktigt universitetsgemensamt 
utvecklingsområde är således att sprida kunskapen om kvalitetsvärderingssystemet inom 
universitetet för att uppnå dess kvalitetsdrivande syfte. 
 
Studentmedverkan i framtagandet av utbildningsrapporterna identifierades i samtliga fall ha varit 
bristfällig eller inte enligt föreliggande regler. Detta lyftes fram av studentrepresentanter i Buga 
och ingick i det särskilda beslutsunderlaget till Områdesnämnden. De nya reglerna för 
studentinflytande (som var under framtagande under den förra granskningsomgången) bör kunna 
avhjälpa detta. 
 
Den belastning som det interna kvalitetsarbetet gett områdets beredningsgrupper, särskilt Buga, 
kvarstod under höstterminen 2019 och delvis under vårterminen 2020. Det har framgent inneburit 
att annat kvalitetsarbete på områdesnivå inte kunnat bedrivas. Det finns emellertid en förhoppning 
om att detta kommer att ändras i och med att utvärderingscykeln för utbildning på grund- och 
avancerad nivå förändras från tre till sex år. Då årliga snarare än terminsvisa granskningar införs 
bör tid för annat kvalitetsarbete kunna frigöras. 
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Ett annat utvecklingsområde kan vara att ytterligare förtydliga instruktionerna för institutionernas 
rapportskrivande i syftet att rapporterna ska bli mer innehållsrika och exemplifierande. Det bör 
kunna minimera behovet av kompletterande underlag för att kunna bedöma särskilda frågor, 
vilket i sin tur bör kunna minska belastningen på institutioner och kansli att ta fram underlag. Vid 
utbildningsmötena med institutionerna har nyttan av att skriva konkreta och exemplifierande 
utbildningsrapporter lyfts fram. Därtill har områdets representanter (d.v.s. vicedekaner, 
prodekaner och utbildningsledare) betonat rapporternas kvalitetsdrivande möjligheter – både vad 
gäller att lyfta interna utvecklingsområden samt frågor som bättre kan hanteras hos central 
förvaltning. 
 
 
2   Externa utbildningsutvärderingar och eventuella 

tillsynsärenden 
Här beskrivs och analyseras resultatet från de externa utbildningsutvärderingar som UKÄ 
genomfört av utbildningar inom området inom ramen för UKÄ:s komponent 
utbildningsutvärderingar 2017–2022 samt, i förekommande fall, andra externa 
utvärderingar såsom ackrediteringar. Redogör även kort för uppföljningen av eventuella 
utbildningsrelaterade anmälningar som studenter har gjort till UKÄ, Överklagandenämnden 
för högskolan (ÖNH), Justitieombudsmannen (JO) m.fl. Beskriv även lärdomar och goda 
exempel som kan spridas internt och externt samt identifierade utvecklingsområden och 
utmaningar. Dessa kan vara områdesinterna eller universitetsgemensamma. 

 

2.1 Beskrivning  
 
UKÄ:s utbildningsgranskningar 
Under de senaste åren har ett antal externa utvärderingar av lärarutbildningarna ägt rum. 
Utbildningar som leder till Grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 och 
inriktning årskurs 4-6 som fick omdömet Ifrågasatt kvalitet (2019-04-15). Dessa utbildningar 
lämnade in åtgärdsredovisningar och fick då omdömet Hög kvalitet (2020-06-30). Utbildningar 
som leder till Grundlärarexamen, inriktning fritidshem samt Förskollärarexamen fick omdömet 
Hög kvalitet (2019-04-15). Utbildningar som leder till Ämneslärarexamen, svenska i 
grundskolans årskurs 7-9, svenska i gymnasieskolan, samhällskunskap i gymnasieskolan fick 
omdömet Hög kvalitet (2020-02-19). Utbildningar som leder till Ämneslärarexamen, matematik 
grundskolans årskurs 7-9 och matematik i gymnasieskolan fick omdömet Ifrågasatt kvalitet 
(2020-02-19). Arbetet med åtgärdsredovisningar pågår inom det naturvetenskapliga området. 
Inlämning UKÄ sker senast 18 februari 2021. 
 
I och med att UKÄ har beslutat att utvärderingen av forskarutbildningen i folkhälsovetenskap ska 
utgå pågick således inom det humanvetenskaliga området under läsåret 2019–2020 enbart en 
extern utvärderingsprocess: utbildningsutvärderingen av yrkeslärarutbildningen som startade 7 
februari 2020 och som avslutas senast mars 2021 (se Tabell 1). Självvärderingen är inlämnad 
våren 2020 och UKÄ:s bedömargrupp genomför innevarande termin (hösttermin 2020) intervjuer 
med studenter och företrädare för utbildningen (2020-09-25). 
 
En närmare analys av resultaten från pågående externa utbildningsutvärderingar samt en 
beskrivning av lärdomar och goda exempel som kan spridas internt och externt samt att 
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identifiera utvecklingsområden och utmaningar (Punkterna 2.2 och 2.3 nedan) gäller därför enbart 
utvecklingsarbetet som pågick inom lärarutbildningarna.  
 
Tabell 1: Pågående och avslutade externa utvärderingar 

 

Andra kvalitetssäkrande aktiviteter kopplade till externa utbildningsutvärderingar koncentrerades 
under läsår 2019–2020 på att förbereda rutiner för uppföljning av äldre externa 
utbildningsgranskningar, i ett första skede vad gäller utbildning på forskarnivå (Punkt 3.1). 
 
Riksrevisionens granskning av ämneslärarutbildningar 
Läsåret 2019–20 präglades också av Riksrevisionens granskning av fyra av landets 
ämneslärarutbildningar. I Riksrevisionens granskningsrapport lämnas följande 
rekommendationer rörande ämneslärarutbildningarna vid Stockholms universitet:1 

• att Stockholms universitet klargör vilken funktion som ansvarar för att driva 
programövergripande utvecklingsarbete, inte minst när det gäller 
ämneslärarprogrammen och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 

• att klargöra ansvarsförhållandena för lärarutbildningarna och öka effektiviteten i 
samordningen, 

• att minska antalet programråd, 
• att stärka programrådens relation till lärarutbildningsberedningarna, 
• att ge programråden ett större ansvar att bereda utbildningsplaner, 
• att i övrigt tydliggöra relationerna mellan programråden, de programansvariga 

institutionerna och lärarutbildningsberedningarna, 
• att i högre grad involvera studenterna i utvecklingen av utbildningen, bland annat 

genom att utveckla fungerande former för studentinflytande. 
 
Det kan också nämnas att området i allra högst grad var involverat i att under hösten 2019 
ta fram underlag för UKÄ:s juridiska lärosätestillsyn som genomfördes våren 2020. I 
arbetsgruppen som tog fram underlagen pågår för närvarande (hösttermin 2020) 
diskussioner om hur man bäst tillvaratar resultaten av lärosätestillsynen.  
 

                                                      
1 Att styra utbildning till ämneslärare – en granskning av Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet, RiR 
2020:15. 

Utvärdering UKÄ
HT18 VT19 HT19 VT20 HT20 VT21

Ämneslärarexamen, matematik grundskolans årskurs 7-9 
(Nat-område)  

Ifrågsatt 
kvalitet

Ämneslärarexamen matematik i gymnasieskolan 
(Nat-område)

Ifrågsatt 
kvalitet

Grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 
och inriktning årskurs 4-6  

Ifrågsatt 
kvalitet

Hög 
kvalitet

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem Hög 
kvalitet

Förskollärarexamen Hög 
kvalitet

Ämneslärarexamen, svenska i grundskolans årskurs 7-9  
Hög 

kvalitet

Ämneslärarexamen svenska i gymnasieskolan Hög 
kvalitet

Ämneslärarexamen, samhällskunskap i gymnasieskolan Hög 
kvalitet

Yrkeslärarutbildningen start intervjuer slut
Folkhälsovetenskap FN Inställt

Läsår 2018-2019 Läsår 2019-2020 Läsår 2020-2021
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Det humanvetenskapliga området deltar därutöver mera övergripande i kvalitetsarbete både 
internt (i samspel med det naturvetenskapliga området i Rebus) och nationellt (genom att 
regelbundet delta med granskare i UKÄ:s lärosätesgranskningar). 
 
2.1   Analys: lärdomar och goda exempel (lärarutbildningarna) 
När det gäller de två grundlärarprograminriktningarna F-3 och 4–6 som fick omdömet 
”ifrågasatt kvalitet” har det pågått ett intensivt arbete som också kunde återrapporteras till 
UKÄ i våras. Arbetet har bl.a. inneburit att etablera en tydligare progression och röd tråd 
som främjar studenternas utveckling av en akademisk litteracitet genom programmen.2 Det 
har även gjorts ett viktigt arbete vad gäller att trygga studenternas kunskap om 
vetenskapsteori och metod samt förmåga till självständigt och kritiskt tänkande. 
 
2.3 Analys: identifierade utvecklingsområden och utmaningar (lärarutbildningarna) 
En utmaning inom lärarutbildningarna är att höja kvaliteten av de självständiga arbetena. En 
genomtänkt dimensionering av antalet platser på de olika inriktningarna som erbjuds av de 
tre didaktiska institutionerna ska underlätta arbetet med att planera för antalet disputerade 
handledare som behöver knytas till respektive kurs och därmed skapa ökade förutsättningar 
till en höjd kvalitet av de självständiga arbetena. 
 
När det gäller studentinflytandet, har såväl Riksrevisionen som UKÄ pekat på att 
komplexiteten i lärarutbildningarnas berednings- och beslutsstruktur gör det svårt för 
Studentkåren att bemanna alla poster som erbjuds för studentrepresentanter. Med det av 
Lärarutbildningsutredningen3 framlagda förslaget att minska antalet berednings- och 
beslutsnivåer, ge ett större mandat till programråden och en enda lärarutbildningsberedning 
kommer förutsättningarna till effektiv studentmedverkan att öka avsevärt. 
 
2.4 Redogörelse för uppföljningen av utbildningsrelaterade anmälningar till UKÄ, ÖNH, 

JO m.fl.  
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
En student har anmält psykologiska institutionen, rörande en praktikkurs på 
psykoterapeutprogrammet där studenten ej får möjlighet att fullfölja sin kurs, då det finns ett 
begränsat antal examinationer. UKÄ beslutar att inte ändra betygsbeslut om underkännande. 
Dock påpekar UKÄ att universitetet bör se över och förtydliga reglerna i den aktuella kursplanen 
(Dnr SU FV-1.1.7-4489-18). 
 
Rektor uppdrog åt Områdesnämnden för humanvetenskap att vidta nödvändiga åtgärder med 
anledning av Universitetskanslersämbetets beslut och att återrapportera fattade beslut i ärendet till 
Ledningssekretariatet senast den 1 december 2019 (Beslut 2019-05-29, dnr: 1956-19). Beslutet 
innebär i praktiken att samhällsvetenskapliga fakulteten ser över och förtydligar reglerna i den 
aktuella kursplanen, framför allt frågan om betyg ska sättas på respektive provkod/termin och 
konsekvenserna det får vad gäller begränsningen av antalet praktiktillfällen. Ärendet stängs den 
31 mars 2020 efter återrapportering som godkändes av rektor. 
  

                                                      
2 Arbetet är tänkt att mynna ut i ett översiktligt programgemensamt dokument för samtliga kurser i respektive program, där det tydligt 
framgår vilka moment som övas, hur det övas och examineras samt hur det skrivs fram i respektive kursplan och kopplas till aktuellt 
examensmål. 
3 Utredning om styrmodell och organisation för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet 
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Humanistiska fakulteten 
Inga utbildningsrelaterade ärenden. 
 
Juridiska fakulteten 
Under hösten 2019 inkom en anmälan till UKÄ från en student vid Juridiska institutionen. 
Studenten anmälde universitet för att ha lämnat bristfällig information i en kursplan inom 
Juristprogrammet rörande de examinationsregler som de facto tillämpas på kursen. 
Examinationsreglerna beskrevs i stället i kursbeskrivningen. I april 2020 fattade UKÄ beslut i 
ärendet och riktade kritik mot att kursplanens information om examinationen inte stämde överens 
med kursbeskrivningens. I början av 2020 hade institutionen dock redan ändrat kursplanen så att 
den numera står i överensstämmelse med kursbeskrivningen. Ärendet stängs den 13 maj 2020 
efter återrapportering som godkändes av rektor. 
 
 
3   Övrigt kvalitetsarbete gällande utbildning 

Här beskrivs övrigt kvalitetsarbete gällande utbildning vid området. Beskriv även lärdomar 
och goda exempel som kan spridas internt och externt samt identifierade 
utvecklingsområden och utmaningar. 

 
3.1   Beskrivning  
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för 
utbildning på grund- och avancerad nivå (Saga) vars uppdrag är att bevaka och följa upp 
övergripande frågor som rör kvalitet, effektivitet och uppläggning av fakultetens utbildningar. 
Under läsåret omarbetades mallen och instruktionerna för kursplaner. Därtill färdigställdes 
rapporten angående disciplinärenden som baserades på enkätsvar från lärare och studierektorer. 
Enligt enkätsvaren är de vanligaste formerna av upptäckt fusk, plagiat, otillåtet samarbete och 
otillåtna hjälpmedel. Den samlade bilden i svaren är att antalet fall är stabilt över tiden. Svaren 
ger många exempel på sätt att förebygga disciplinärenden, såväl genom information som genom 
förändringar i undervisning, handledning och examination. Av svaren framgår att det överlag 
finns inarbetade rutiner på institutionerna, men man noterar också att förberedelserna av ärenden 
till disciplinnämnden är mycket arbetskrävande och där mer stöd önskas. Till exempel skulle 
publicering av avidentifierade fall från disciplinnämnden vara till nytta både för studenter och 
lärare/studierektorer för att kunna sprida information om vad som betraktas som fusk. Rapporten 
presenterades vid ett studierektorsmöte och spreds vidare i organisationen. Fem 
studierektorsmöten hölls under läsåret, och flera av dem var i högre utsträckning än tidigare läsår, 
informationsmöten som gällde nya riktlinjer, något som föranleddes av att flera av de pågående 
arbetena med olika regeldokument på central nivå hade slutförts. Ett områdesgemensamt och 
mycket välbesökt studierektorsmöte (där även prefekter och studievägledare var inbjudna) hade 
en inbjuden talare, som talade på temat rättshaveristiskt beteende. De pedagogiska workshops 
som inleddes i samband med studierektorsmötena år 2018 fortsatte under året.  
 
Under vårtermin 2020 genomfördes även en kvalitativ undersökning av hur man följer 
regelverket vad gäller kursplaners inrättande, fastställande, aktualitet och innehåll genom en 
fallstudie av en mindre institution. Undersökningen utvidgades under höstterminen 2020 till en 
stickprovsundersökning för samtliga institutioner inom fakulteten.  
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Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå har som uppdrag att bevaka och följa upp 
övergripande frågor som rör kvalitet, effektivitet och uppläggning av fakultetens 
forskarutbildningar. Gruppen har under året diskuterat det pågående kvalitetssystemet för 
utbildning vid Stockholms universitet, och fokuserade särskilt på frågan om hur fakulteten kan bli 
involverad. Ett pågående ärende är en uppdatering av Riktlinjer för utbildning på forskarnivå.  
 
Humanistiska fakulteten 
Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor (Hugo) inrättades höstterminen 2019 för att 
bereda beslut om institutionernas åtgärdsredovisningar inom kvalitetsarbetet. Gruppens mandat 
har snabbt utvidgats. Vårterminen 2020 fick den av Humanistiska fakultetsnämnden i uppdrag att 
följa upp utbildningen på avancerad nivå med avseende på rekrytering, retention, prestationsgrad 
och examensfrekvens. Undersökningsperioden omfattar 2014–2019 och syftet är att kartlägga 
eventuella hinder och lägga fram förslag på åtgärder som kan stärka utbildningsprogrammen som 
leder till en generell examen. Arbetet ska rapporteras till fakultetsnämnden senast 15 december 
2020. 
 
Humanistiska fakultetskansliet har tillsammans med representant för dekanatet under läsåret hållit 
tio studierektorsmöten, fem för grund- och avancerad nivå och fem för forskarnivå. Ofta deltar 
inbjudna gäster från förvaltningen. Exempel på teman som har behandlats vid mötena för grund- 
och avancerad nivå är regler och handläggningsordning för tillgodoräknanden, implementeringen 
av Athena, disciplinnämndens arbete, reflektioner kring utbildningsgranskningar, regler för 
studentinflytande, regler för rättelse och omprövning av betygsbeslut samt beslutsprocesser på 
institutionsnivå vid utbildningssamarbeten institutioner emellan. På forskarnivå har bland annat 
berörts kursen Research ethics for Human sciences samt det doktorandprogram som 
personalavdelningen har tagit fram. Ett extrainsatt möte under våren ägnades åt diskussion och 
erfarenhetsutbyte angående digitala disputationer.  
 
På motsvarande sätt samlar kansliet regelbundet studievägledare. Vid dessa möten medverkar 
även studiebevakaren från Stockholms universitets studentkår och en central studievägledare från 
Studentavdelningen. Under läsårets fem möten har presenterats regler för studie-och 
karriärvägledning, regler och handläggningsordning för tillgodoräknanden samt regler för 
studentinflytande. Implementering av Athena och avveckling av Mondo har diskuterats, liksom 
frågor om särskilt pedagogiskt stöd och lika villkor samt särskilda frågor i anslutning till 
övergången till distansundervisning under vårterminen. 
 
För utbildningen på forskarnivå kan noteras att slutfasen av arbetet med övergången till nya 
mallar för allmänna studieplaner blev intensiv eftersom många institutioner hade skjutit på 
revideringen till sista året. Detta gav utbildningsledare och dekaner en oväntad men välkommen 
möjlighet att ta ett samlat grepp om studieplanernas innehåll och formuleringar. På basis av denna 
erfarenhet har utbildningsledarna tagit initiativ till att revidera det humanvetenskapliga områdets 
gemensamma anvisningar för allmänna studieplaner.  
 
Humanistiska fakultetens forskarskola har under hösttermin 2019 varit föremål för extern 
utvärdering, i enlighet med ursprunglig planering. Utvärderingen visade bland annat att 
forskarskolans utbildningsmoment inte tydligt är relaterade till de examensmål som föreskrivs för 
forskarutbildningen i Högskoleförordningen. Utvärderingen har under våren presenterats och 
diskuterats vid dekaninternat, i fakultetsnämnden och vid prefekt- och studierektorsmöten. Ett 
inriktningsbeslut om förändringar i forskarskolans organisation och inriktning fattades av 
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fakultetsnämnden i juni och en särskild arbetsgrupp har tillsatts för att under hösten 2020 ta fram 
förslag till konkretisering av den nya modellen och hantering av praktiska frågor i övergångsfasen 
mellan tidigare och ny ordning. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden är mycket mån om samarbetet med Stockholms universitets 
studentkår och erbjöd alla nyvalda studeranderepresentanter i fakultetsnämnden till ett 
gemensamt introduktionstillfälle den 20 januari 2020. I tillägg introduceras nya representanter i 
enlighet med universitetets gemensamma regler till sina respektive organ av dess ordförande eller 
kanslistöd. 
 
Juridiska fakulteten 
Juridiska fakultetens utbildningsutskott, som huvudsakligen är ett beredande organ till Juridiska 
fakultetsnämnden avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, har under höstterminen 
2019 genomfört granskningar av flera kurser på juristprogrammet vid Juridiska institutionen. 
Under vårterminen 2020 pausades granskningssystemet på grund av Coronasituationen för att 
återupptas hösttermin 2020.   
 
Inför granskningarna lämnar kursföreståndaren in underlag bestående av kursplan, 
kursbeskrivning, kursvärdering och examinationsuppgifter. Vid ”kursutvecklingssamtal” mellan 
kursföreståndare och granskningsgruppen (som består av ledamöter från utbildningsutskottet och 
studeranderepresentanter) förs diskussioner om kursen med utgångspunkt i inlämnat material. 
Granskningarna utmynnar därefter i ett protokoll och en rapport, som fastställs av 
utbildningsutskottet och skickas tillbaka till institutionen. Rapporten kan innehålla åtgärder som 
ska genomföras i kursen samt rekommendationer och erinringar på områden som kan utvecklas.  
 
Hittills har granskningarna fokuserat på frågor om lärarresurser, samordning inom och mellan 
lärarlag, kursdokumentation, undervisning och examination av förväntade studieresultat.  
Målsättningen är att institutionen en gång per år ska redovisa för utbildningsutskottet vilka 
förändringar som kursgranskningarna föranlett. Granskningarna har gett tillfälle till reflektion 
över utbildningens upplägg och har i många fall inneburit kvalitetsförbättringar, inte minst med 
avseende på innehållet i kursdokumentationen.  
 
Arbetet vid Juridiska fakultetens forskningsutskott, som är ett beredande och beslutande organ på 
fakultetsnämndsnivå, har under vårterminen 2020 präglats av den utbildningsgranskning som 
företagits av forskningsämnet rättsvetenskap inom ramen för Stockholms universitets interna 
kvalitetssäkringssystem. Vid områdesnämndens sammanträde i mars 2019 fattades bl.a. beslut om 
en s.k. nödvändig åtgärd. Områdesnämnden beslutade också om tre rekommendationer (se Punkt 
1.1). Utbildningsgranskningen har lett till att flera olika aktiviteter inletts på fakulteten. För att ta 
om hand den s.k. nödvändiga åtgärden har utskottet tillsatt en arbetsgrupp som ska lämna förslag 
på en ny antagningsordning, ta fram nya styrdokument och avge en åtgärdsredovisning. 
Arbetsgruppen består av prodekan, utskottsledamöter, doktorandrepresentanter och studierektor 
för forskarutbildningen.  
 
Områdets beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå (Buga) 
Under höstterminen och delar av vårterminen dominerades Bugas arbete av beredning till följd av 
det interna kvalitetssystemet (se ovan Punkt 1). En viss lättnad i och förskjutning av arbetet inföll 
i och med att den granskning som skulle ha ägt rum under vårterminen sköts upp. Annat 
strategiskt kvalitetsarbete har inte varit möjligt att genomföra. 
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En arbetsgrupp med verksamhetsrepresentanter för båda vetenskapsområdena, 
studentavdelningen och studentrepresentanter tillsattes av vicerektorerna för att arbeta fram 
förändrade och mer funktionella regler och mallar för lokala examensbeskrivningar som fungerar 
för utbildningar av olika karaktär. Områdesnämnderna fattade beslut om dessa i december 2019. 
 
Områdets beredning för utbildning på forskarnivå (Buf) 
Vid utvärderingen av forskarutbildningsämnena framkom en likartad kritik mot båda 
forskarutbildningar rörande hanteringen av ett av examensmålen (visa förmåga att presentera 
forskningsresultat i nationella och internationella sammanhang; se Punkt 1.1). Detta föranledde 
diskussion i Buf och senare beslut i Områdesnämnden att ge Buf i uppdrag att i samråd med 
Naturvetenskapliga området utreda om detta examensmål eller andra uppfattas som problematiska 
att uppfylla. Ett frågeformulär skickades till samtliga utbildningar på forskarnivå inom 
Humanvetenskapliga området. Resultatet kommer att sammanställas och analyseras under hösten 
2020 för att utröna om det finns generella problem samt att i möjligaste mån inhämta goda 
exempel på hur man hanterar det inom området. 
 
Vid sidan av det omfattande arbetet med kvalitetssäkringssystemet har Buf även diskuterat och 
berett andra frågor. Buf diskuterar exempelvis hur introduktion av doktorander, utöver den årliga 
välkomstdagen för nyantagna doktorander, ska ske på bästa sätt liksom kommer att undersöka hur 
det görs på de olika institutionerna eftersom det verkar variera. Buf har även diskuterat (och 
kommer efter två år att följa upp) det centrala projektet för att komma tillrätta med 
doktorandernas sjukskrivningar som drivs av personalavdelningen. 
 
Områdets beredning för lärarutbildning (Bula) 
Under läsåret 2019–20 har man särskilt arbetat med att stärka och tydliggöra 
programrådens roll, uppgifter och mandat. Detta har varit väsentligt eftersom de tio 
programråden har i uppdrag att fokusera på och utveckla kvaliteten samt innehållet i de 
olika lärarprogrammen/ programinriktningarna. Utvecklingsarbetet gjordes gemensamt 
med det naturvetenskapliga området och resulterade i en ny och av respektive 
områdesnämnd beslutad arbetsordning i februari 2020.  
 
Under året har också Genomströmningsutredningen (beslutad av områdesnämnden 2018) 
arbetat vidare med de viktiga frågorna om hur kvarvaro/ genomströmning inom 
respektive program hänger samman med kvalitén i utbildningarnas innehåll. Rapporten 
kommer att läggas fram vid områdesnämnden hösttermin 2020. 
 
Ett annat viktigt kvalitetsarbete som bedrivits områdesövergripande är utvecklingen av 
utbildningarna inom ULV och VAL (Utländska lärares vidareutbildning och 
Vidareutbildning av lärare) samt inom FVI (Fler vägar in). Bland annat har ett omfattande 
arbete bedrivits för att utveckla utbildningsplanerna inom dessa satsningar. 
 
Frågan om flexibla former för KPU har varit en viktig kvalitetsfråga under vårterminen 
2020. Nu finns förslag på två alternativa studiegångar med 50 % respektive 100% 
studietakt. En arbetsgrupp är tillsatt som ska undersöka hur detta görs på andra lärosäten 
och hur det kan lösas med framförallt VFU-kurser, då dessa enbart ges med 100% 
studietakt i nuläget.  
 
Sedan storkurserna inom den ”Utbildningsvetenskapliga kärnan” (UVK) inrättades har det 
bedrivits ett kontinuerligt utvecklingsarbete där många institutioner samarbetar för att 
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utveckla de tre tematiska kurserna Skolan i samhället, Eleven i skolan samt Undervisning 
och utveckling. Överlag faller de nya kurssamarbetena väl ut och studenterna upplever att 
delkurserna hänger ihop.4 Det fortgående arbetet i FUNGERA (gruppen som har till uppgift 
att försöka minska och lösa administrativa hinder i samband med tillskapandet av 
storkurserna med många institutioner och fakulteter inblandade) visar dock att det 
fortfarande är administrativt otympligt med storkurserna t.ex. när det gäller 
tillgodoräknanden. 
 
Flera program har haft fokus på förbättring av genomströmning, examinationsformer och 
progression. Exempelvis har Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (HSD) lett ett utvecklingsarbete rörande progressionen mellan och 
innehållet i delkurserna ämnesdidaktik (inom både ämnet och ämnesdidaktik i UVK 1), 
avseende ämneslärarutbildningen. Arbetet kommer att fortsätta under det kommande läsåret.  
 
Värt att nämna är även att flera programansvariga institutioner lyckats höja svarsfrekvensen 
vid kursvärderingarna och skapa en högre kvalitet i kursrapporterna och på så sätt skapat ett 
bättre underlag för kursutveckling. Detta arbete ger en bra grund för implementeringen av 
Stockholms universitets nya universitetsgemensamma system för kursvärdering. 
 
Studierektorsprogrammet 
Under läsåret 2019/20 har studierektorsprogrammet givits i en pilotomgång. Programmet har 
utarbetats och givits gemensamt av representanter från båda områdeskanslierna, Centrum för 
universitetslärarutbildning (CeUL) och Personalavdelningen. Programmet består av ett tiotal 
möten och behandlar en bredd av teman: från lagar och regler, ekonomi och kursutveckling, till 
coachning i akademiskt och pedagogiskt ledarskap. Programmet ger också tillfälle till 
erfarenhetsutbyte och nätverksbygge med andra studierektorer. Den första omgången av 
programmet blev mycket uppskattad. Nästa omgång av programmet vänder sig till studierektorer 
såväl på grund- och avancerad nivå som på forskarnivå och kommer att dra igång i februari 2021. 
Även här bidrar områdeskansliet i det övergripande arbetet med programmet och genom att hålla 
i delar av undervisning på programmet.   
 
En fråga som kommit upp är om man inte borde ha ett speciellt program för studierektorer på 
utbildning på forskarnivå. Det är en fråga som kommer att beredas av Buf för att senare kunna 
presentera ett förslag för Områdesnämnden.  
 
Utbildningarna 
Av utbildningsrapporterna framgår det att alla ingående utbildningar systematiskt använder sig av 
kursvärderingar i sitt kvalitetsarbete. I flera fall när dessa föranleder större förändringar i kurser 
diskuteras dessa i ett större lärarkollegium, årliga konferenser eller genom återkoppling i berörd 
lärargrupp. Den låga svarsfrekvensen på digitala utvärderingar lyfts fram som bekymmersam, och 
institutionerna diskuterar olika möjliga lösningar (muntliga diskussioner på nästkommande kurs, 
och vissa utbildningar har utvärderats med pappersenkäter och fick därmed högre svarsfrekvens). 
 
Kompetensutvecklande föredrag är återkommande i institutionernas kvalitetsarbete, t ex föredrag 
om diskriminering och sexuella trakasserier (Psykologprogrammet), pedagogiska seminarier eller 
konkret ”hands-on” seminarier om Athena (Finska), studenters ohälsa (Teatervetenskap). 
 

                                                      
4 Se t.ex. rapport Utvärdering av utvecklingsarbetet kring kursen Skolan i samhället, UVK1, okt 2019. 
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Någon institution avsätter även en del av anslaget som möjligt för lektorer att söka för 
kompetensutveckling genom forskning och delvis för docentmeritering (Psykologprogrammet). I 
alla utbildningarna lyfts det nära sambandet mellan forskning och utbildning som mycket 
värdefullt och något som i allra högsta grad bidrar till utbildningarnas och undervisningens 
kvalitet och även ger avtryck i utbildningens innehåll (Teatervetenskap m fl).  
 
Social samverkan för studenter förekommer också i olika innovativa former, t ex Språkcaféer, 
Pluggstuga, filmkvällar, mentorer i syftet är att eliminera studenternas eventuella känslor av 
distans och osäkerhet inför universitetsstudier (Nederländska, Klassiska språk och 
Teatervetenskap). 
 
Ett större pedagogiskt utvecklingsprojekt genomfördes på Psykologiska institutionen där samtliga 
lärare auskulterade på varandra under en längre period, där hypotesen var att det fanns en tyst 
pedagogisk kunskap som inte kommunicerades: ”Detta ökade den pedagogiska kompetensen, 
arbetsglädjen och den kollegiala samvaron i gruppen 
 
3.2   Analys: lärdomar och goda exempel 
Den hantering av både utbildningsrapporter och utbildningsgranskningar som skett inom ramen 
för Bugas arbete har varit mycket kompetenshöjande. Beredningsgruppens ledamöter har under 
den senaste mandatperioden bestått av studierektorer men framförallt av pro- och vicedekaner 
från alla tre fakulteterna som i sina uppdrag har särskilt ansvar för utbildning. Den strategiska 
överblicken över utbildningar på hela området har således ökat inom fakultetsledningarna, som 
får en mera hands-on och operativ inblick i utbildningarnas styrkor och utvecklingsområdena. 
Därtill ger det mycket aktiva arbetet med beredning inför beslut bredare och fördjupad kunskap 
om områdets utbildningar och dess olika förutsättningar och karaktär. Mängden utbildningar som 
granskas samtidigt ger också möjlighet till jämförelser mellan dessa på en övergripande nivå. 
 
Lärarutbildningarna 
Under året har programrådens och programrådsordförandenas roll stått i fokus.  En stor del 
av kvalitetsarbetet bygger på att kursansvariga institutioner tillsammans tar ansvar för att 
programstudenterna når sina examensmål. Nämnas bör också den framgångsrika satsningen på 
sommarkurser som stödjer lärarstudenternas akademiska läsande och skrivande.  
 
3.3   Analys: identifierade utvecklingsområden och utmaningar 
 
Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
De utbildningar som granskades innevarande granskningscykel har i sina 
utbildningsrapporter själva delvis identifierat olika utvecklingsområden. De dialoger som 
hölls mellan beredningsordföranden och utbildningarna bekräftade också värdet av 
kvalitetsgranskningarna. De problem som identifierats är delvis lika oberoende av 
utbildning (genomströmningsproblematik, breddad rekrytering m.m.) men i vissa fall 
beroende av faktorer som är kopplade till den särskilda utbildningen och dess storlek 
(exempelvis rutinerna vid examination av självständiga arbeten då enbart en student ska 
examineras). Dessa hanteras bäst i dialog med fakultet och område.  
 
Utbildningar på forskarnivå 
För utbildning på forskarnivå har hittills två utbildningar genomgått pilotgranskning och två den 
ordinarie granskningen. Underlaget är alltså för närvarande ganska litet. Men det går ändå att se 
att utmaningarna är av olikartad och individuell karaktär för de olika utbildningarna. En 
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gemensam rekommendation i den senaste granskningen gällde ett av examensmålen där ovan 
beskrivna åtgärder vidtagits av Buf.  
 
Lärarutbildningarna 
Det finns oklarheter om var ansvaret för kvalitetssäkringen av innehållet i 
lärarutbildningarna vid Stockholms universitet egentligen ligger. Något som också lyfts 
fram av UKÄ och av Riksrevisionen i deras granskningar (se Punkt 2.1). 
 
En komplikation som blivit alltmer tydligt är att programrådsordförandena på det 
humanvetenskapliga området inte sitter med i Bula (vilket däremot är fallet i motsvarande 
utbildningsberedning på det naturvetenskapliga området). Detta har på ett olyckligt sätt 
skapat utrymme för parallellprocesser och oklarheter.  
 
 

4   Uppföljning av förra årets kvalitetsdialog 
Här beskrivs och analyseras planerade och genomförda åtgärder till följd av förra årets 
kvalitetsdialog, om detta inte redan tagits upp under någon av de övriga punkterna. 

 

4.1   Beskrivning av planerade och genomförda åtgärder till följd av förra årets 
kvalitetsdialog 

Förra årets kvalitetsrapport har inte lett till några konkreta planerade eller genomförda 
åtgärder. De kvalitetssäkrande och kvalitetsdrivande åtgärder som har vidtagits vid det 
humanvetenskapliga området har i första hand skett p.g.a. resultaten av 
utbildningsgranskningarna och sker på institutionsnivå med avrapporteringar till området.  
 
Området kommer även att bevaka frågan om genomförandet av alumnundersökningar, 
exitundersökningar och arbete med breddad rekrytering på central nivå, något som skulle 
vara till fördel både för de enskilda utbildningarna och universitetet som helhet (se ovan 
punkt 1.2).  
 
Lärarutbildningarna 
Förra året genomfördes den första kvalitetsdialogen med rektor och prorektor på 
områdesbasis. Det faktum att lärarutbildningarna till en del är områdesövergripande samt 
att fem av de programansvariga institutionerna ligger på H-området och en på N-området 
pekade i sig på att det var svårt både i rapport och dialog att särskilja det som är specifikt 
för respektive område.  
 
Dock har kvalitetsdialogen bidragit till att uppmärksamma flera problem i 
lärarutbildningens styrning och organisation och att den därmed fungerade som en 
katalysator för behovet av att tillsätta en särskild utredning som i sin tur har gett förslag på att 
förbättra förutsättningarna gällande styrning och organisation för lärarutbildningarna vid 
Stockholms universitet, liksom kvalitets- och utvecklingsarbete samt studentinflytande. 
 
4.2   Analys av planerade och genomförda åtgärder till följd av förra årets kvalitetsdialog 
Se Punkt 4.1. 
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5   Förslag till utveckling av processen för de årliga 
kvalitetsdialogerna inklusive dess olika faser och 
underlag 

Här beskrivs sådant som områdena noterat i arbetet med kvalitetsrapporten som kan vara 
till hjälp vid vidareutveckling av kvalitetsrapporten och kvalitetsdialogen. Till exempel: 
Vad kan göras mer ändamålsenligt till nästa gång kvalitetsrapport skrivs? Hur kan 
kommande kvalitetsdialog utvecklas avseende form och innehåll? Hur kan 
omhändertagandet av frågor som framkommer i samband med dialogerna utvecklas? 

 
5.1   Förbättrad ändamålsenlighet av skrivprocessen 
Skrivprocessen fungerar bra. Att kunna ta fram områdets årliga kvalitetsrapport för förra läsåret 
under efterföljande hösttermin ger möjlighet till en bred förankring av innehållet i samtliga 
relevanta organ och säkerställer även studenternas deltagande i skrivprocessen. 
 
Lärarutbildningarna 
Vi är övertygade om att Lärarutbildningsutredningens förslag om att ge 
Humanvetenskapliga områdesnämnden huvudansvaret för lärarutbildningarna med en 
Lärarutbildningsberedning och egen kansliavdelning kommer att underlätta både 
kvalitetsarbetet och själva skrivprocessen för kvalitetsrapporten.  
 
5.2   Utveckling av kvalitetsdialogens form och innehåll 
För att säkra den kvalitetsdrivande effekten av kvalitetsdialogerna är det bra att man (med tanke 
på hur kvalitetsrapporten tas fram, se Punkt 5.1) kan knyta an till pågående kvalitetsarbete som är 
en direkt följd av förra läsårets verksamhet både vad gäller de interna utbildningsutvärderingar 
och annat kvalitetsarbete som bedrivs vid området utanför utbildningsutvärderingarna. Flera 
frågor om utbildningens kvalitet och identifierade svårigheter berörs t.ex. vid studierektorsmöten 
vid de olika fakulteterna under innevarande verksamhetsår och det är av vikt att dessa också 
berörs vid kvalitetsdialogerna. 
 
Det vore även av vikt om beredningsordförandena och övriga medverkanden i kvalitetsdialogen 
kunde få en indikation om det finns vissa frågor ledningen önskar fördjupa sig i.  
 
5.3   Utveckling av uppföljning av kvalitetsdialogerna 
Kvalitetsdialogerna är ett utmärkt tillfälle för universitetets ledning att informera sig om 
utbildningarna inom de båda områdena och ska möjligen ses som ett möte av informativ karaktär. 
Det är emellertid även ett tillfälle då området har möjlighet att lyfta goda exempel inom den stora 
utbildningsverksamheten som sker vid Humanvetenskapliga området men även dryfta frågor av 
mer problematisk karaktär som då kan komma till universitetsledningens kännedom för möjlig 
vidare hantering (se exempel ang. lärarutbildningarna punkt 4.1). 
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