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Bakgrund 

I den långsiktiga planen (LP) för Stockholms universitet 2011–2015 finns en vision för 

universitetets verksamhet: ”År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets 

institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning.” 

Som ett led i ett förverkligande av denna vision har femton ledande forskningsområden utsetts 

vid universitetet, varav ett är ”Arkeologi och historia”. Från och med 2009 tillförs därför 

Historiska institutionen ett tillskott på 3 miljoner årligen på forskningsanslaget. Detta skapar 

naturligtvis ett gynnsamt utgångsläge för att kunna vidmakthålla och höja kvaliteten i 

forskningsverksamheten samt ett uppfyllande av de prioriterade mål som anges i 

verksamhetsplanen för 2011. 

Årligen formuleras för universitetet som helhet en verksamhetsplan (VP) som är relaterad till 

den långsiktiga verksamhetsplanen men där de specifika målen revideras, nya läggs till och 

äldre tas bort. En sådan verksamhetsplan för år 2011–2012 fastställdes av universitetsstyrelsen 

2010-12-03. Den ska underlätta en strategisk planering och är ett styrdokument för 

universitetets kvalitetsarbete. En rad av de mål som anges i planen har direkt bäring på 

institutionerna och flera av målen uttrycks i form av mätbara nyckeltal för olika verksamheter 

som på olika sätt kan utvecklas och förbättras. Alla institutioner är naturligtvis ålagda att 

försöka bedriva sin verksamhet så att man förbättrar sina resultat för de specifika målen. 

Verksamhetsplanen ska följas upp efter årets slut i samband med årsredovisningen. Både VP 

och LP finns på universitetets hemsida: http://www.su.se/verksamhetsplan.  

Ett stort ansvar läggs på institutionerna och prefekterna för att målen i VP 2011–2012 ska 

uppnås. Planen ska spridas till alla anställda. Målsättningarna ska omsättas i 

verksamhetsplaneringen och i dispositionen av institutionens ekonomiska resurser. ”Varje 

institution bör göra en relevansanalys av de mål som förekommer i planen.” Prefekterna 

ansvarar för kvalitetssäkringen av verksamheten, uppföljningen av uppnådda resultat och 

rapporteringen av resultaten till fakultetsnämnden. I VP 2011–2012 redovisas ett stort antal 

verksamhetsindikatorer som institutionen ska redovisa vid årets slut. 

Utöver VP och LP för universitetet som helhet utgör Verksamhetsplan och budget 2011 för 

Humanistiska fakulteten ett centralt styrdokument för vår verksamhet. Även där formuleras 

flera mål som vi har att förhålla oss till.  
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Avsikten med denna Verksamhetsplan för Historiska institutionen är att peka ut de mål i ovan 

nämnda dokument som är relevanta för institutionen och göra alla medarbetare 

uppmärksamma på dessa. Planen anger också vilka personer som ansvarar för de olika målen, 

en tidsplan samt vilka dokument och åtgärder som ska tas fram/genomföras. Målen har tagits 

fram både från angivna explicita mål och från riktlinjer som angivits på annat sätt. Under året 

ska planeringen av verksamhetens olika delar läggas upp så att resultaten ska kunna förbättras 

inom de särskilda områden som pekas ut. 

Utöver de mål som här formuleras utifrån de övergripande verksamhetsplanerna för 

universitetet och fakulteten har också egna internt formulerade mål satts upp. 

 

Fokusområde - Utbildning 

Stockholms universitet ska bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå av hög 

kvalitet och vara ett attraktivt universitet för såväl svenska som utländska studenter. 

Studenterna ska efter genomgången utbildning vara väl förberedda för såväl den nationella 

som den internationella studie- och arbetsmarknaden. Institutionerna uppmuntras till 

samarbeten kring utbildning inom samma fakultet, men även över fakultetsgränserna, och med 

andra universitet och högskolor, i första hand inom Stockholmsregionen, men även nationellt. 

I Humanistiska fakultetens VP talas om att skapa ”nationella utbildningsmiljöer”. Samverkan 

är särskilt viktigt för utbildningar på avancerad nivå och för lärarutbildningen. I Humanistiska 

fakultetens VP anges att kurs- och programstrukturen för avancerad nivå ska ses över efter en 

samlad utvärdering. Utbildningssamverkan internationellt är eftersträvansvärt för att SU ska 

kunna konkurrera om studenter särskilt på avancerad nivå i framtiden. Vad gäller 

utbildningens kvalitet lyfts fram att kurslitteraturen skall vara väl uppdaterad om den aktuella 

forskningsfronten och internationellt förankrad. IT ska utnyttjas som ett pedagogiskt redskap i 

undervisning, lärande, examination och kursutvärdering. Uppföljning och kursutvärderingar 

av kurser och utbildningar skall vara en central del av kvalitetsarbetet av utbildningen. 

Samarbeten 

Mål. Historiska institutionen ska under 2011 påbörja ett samarbete med Uppsala universitet 

och Södertörns högskola kring samverkan om utbildning på avancerad nivå. Målet är att 

någon form av samarbete finns på plats fr.o.m. ht 2012 och är fullt genomfört fr o m ht 2013. 

Institutionen ska också undersöka möjligheterna till fakultetsöverskridande 

utbildningssamarbeten inom SU. 

Handläggning: prefekt, studierektor för avancerad nivå, lärarrepresentant/er, 

doktorandrepresentant, studentrepresentanter, representant för TA-personal.  

Tidsplan: presentation av förslag för ledningsgruppen före sommaren, förslag till IS i 

september, relevanta delar tas in i kurskatalogen för 2012–13 där uppgifterna lämnas i oktober 

2011. 

Forskningsanknuten utbildning 

Det breda utbudet av utbildningar vid SU ska hålla hög kvalitet och ha stark anknytning till 

universitets forskning. I både VP och LP betonas kopplingen mellan utbildning och forskning. 

Anknytningen ska bl. a. uppnås genom att universitetets lärare samtidigt ska vara ”aktiva 

forskare”. I synnerhet på avancerad nivå ska utbildningarna i hög grad kopplas till aktuell 

forskning inom ämnet. Universitetets masterutbildningar ska i så stor utsträckning som 
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möjligt bygga på universitetets styrkeområden inom forskningen. Även 

professionsutbildningarnas forskningsanknytning ska förstärkas.  

Mål. Institutionen ska verka för att stärka forskningsanknytningen av temakurserna på 

avancerad nivå för läsåret 2011–2012. Situationen för kvällskurser och grundläggande nivå 

ska genomlysas och eventuella åtgärder föreslås. 

Handläggning: studierektorer. 

Tidsplan: klart före årets slut. 

Internationellt utbyte  

Universitetet ska vara en ”internationellt präglad akademisk miljö”. In- och utresande 

studenter och lärare förstärker utbildningens kvalitet.  

Mål. Andelen/antalet in- och utresande studenter vid Historiska institutionen ska öka mellan 

2011 och 2013. Fler lärarutbyten ska tecknas där avtal om studentutbyten redan finns. En 

genomgång av institutionsavtalen ska genomföras. Fler kurser på engelska ska övervägas. 

Handläggning: ansvarig för studentutbyte, lärarrepresentant, studentrepresentant. 

Tidsplan: klart före årets slut.  

Nyckeltal 1: Andelen studenter ställd i relation till antalet helårsstudenter (gäller studenter 

som omfattas av utbytesavtal). 

Nyckeltal 2: Antalet in- och utresande studenter till och från Stockholms universitets 

prioriterade partneruniversitet utanför Europa. 

Varierade och studentaktiverande undervisnings- och examinationsformer  

I SUs VP slås fast att grundutbildning vid Stockholms universitet ska vara av hög kvalitet och 

innefatta varierad undervisning med en hög andel lärarledd undervisning. Regeringen har 

aviserat en höjning av ersättningen per student i två steg 2012 och 2013 för att öka antalet 

undervisningstimmar per student och vecka. Humanistiska fakultetsnämnden har redan för år 

2011 höjt avräkningstalet. Det betonas att denna ökning ska visa sig i ökat antal 

undervisningstimmar. 

Mål. En översyn av uppläggning och undervisnings- respektive examinationsformer av 

utbildningarna inom GN (start ht 2012) och AN ska inledas. Även programmen inom GN ses 

över. Detta avser såväl utbildningarna i historia som de kulturvetenskapliga utbildningarna. 

Behovet av ett eget spår för lärarprogrammet ska diskuteras. Antalet undervisningstimmar 

ska öka mellan 2011 och 2013. 

Handläggning: studierektorer, studentrepresentanter, lärarrepresentanter, 

doktorandrepresentant, representant för TA-personalen. 

Tidsplan: huvuddragen för eventuellt nya uppläggningar av utbildningarna och programmen 

ska vara klara före september så att de kan föras in i den nya utbildningskatalogen. 

Nyckeltal: Antalet undervisningstimmar per student och vecka. 

Delaktighet i utbildningen 

Universitetet ska bedriva ett aktivt arbete för att studenter och anställda så långt det är möjligt 

ska involveras i beslutsprocesser på olika nivåer inom universitetet. 

Mål. Historiska institutionen ska arbeta för att studenterna och de anställda ska involveras i 

institutionens beslutprocesser, t.ex. i olika berednings- och arbetsgrupper. Systemen för 
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utvärdering av utbildningarna ska ytterligare utvecklas. 

Handläggning: studierektorer. 

 

Fokusområde - Forskning och utbildning på forskarnivå 

De särskilda forskningsanslagen som ledande forskningsområde 

Mål. Det särskilda anslaget som sedan 2009 utgår till institutionens forskning ska utnyttjas 

fullt ut under 2011. Arbetet med en vidareutveckling av institutionens forskningsprogram ska 

gå vidare.  

Handläggning: prefekt, forskningssamordnare, strategigruppen.  

Forskarutbildningens innehåll och forskarskolan 

Forskarutbildningen inklusive de delar som sker inom ramen för forskarskolan med Uppsala 

ska hålla hög kvalitet, såväl när det gäller pedagogisk form, som innehåll och 

forskningsanknytning. 

Mål. Forskarutbildningens innehåll ska ses över, bl. a. ska lärandemål formuleras för 

seminarieverksamheten. Samarbetet med Uppsala, bl. a. antagningen till forskarutbildningen 

ht 2010, ska utvärderas och förslag formuleras om en vidareutveckling. Liknande samarbeten 

med Södertörns högskola ska övervägas. 

Handläggning: studierektor för forskarutbildningen, arbetsgruppen för forskarutbildningen, 

lärarrepresentanter, doktorandrepresentanter. 

Tidsplan: klart före oktober. 

Internationalisering 

Ett av universitetets mål för 2011–2012 är att Stockholms universitet ska ha en hög andel 

internationellt rekryterade forskare och doktorander. Även Historiska institutionen strävar 

efter att främja internationalisering genom att öka antalet inresande gästforskare och 

projektforskare, att fler forskare från institutionen ska delta i konferenser, workshops och 

andra internationella sammankomster och att institutionens forskare ska öka sin publicering i 

internationella tidskrifter. Särskilda medel finns anslagna för att öka möjligheterna att uppnå 

detta. 

Mål. Antalet inresande gästforskare och postdoktorer liksom gästdoktorander ska öka från 

2011 till 2013. Fler forskare från institutionen ska delta i konferenser, workshops och andra 

internationella sammankomster. Institutionens forskare ska öka sin publicering i ledande 

internationella tidskrifter. I det internationella utbytet ska institutionens avtal prioriteras. 

Handläggning: prefekt, bemanningsansvarig, strategigrupp, arbetsgruppen för 

forskarutbildningen. 

Tidsplan: plan till ledningsgruppen före sommaren, beslutas av IS efter sommaren. 

Goda forskningsmöjligheter och kompetenshöjning 

I LP talas om att ge goda förutsättningar för professorer och lektorer att effektivt kunna 

utnyttja tid till forskning. 
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Mål. Institutionens lärare ska i så hög utsträckning som möjligt ges tillfälle att utnyttja 

forskningstid genom koncentrerade forskningsterminer.  

Handläggning: prefekt, bemanningsansvarig, studierektorer, forskningssamordnare. 

Mål. Antalet externfinansierade projekt ska öka dels genom att lärarna uppmuntras att söka 

externa medel och att kvaliteten på projektansökningarna höjs. (För att underlätta detta ska 

särskilda seminarier och/eller projektverkstäder anordnas.) Dels genom att locka forskare att 

förlägga projekt till institutionen. 

Handläggning: prefekt, bemanningsansvarig, studierektorer, forskningssamordnare. 

Goda sociala och ekonomiska förutsättningar för alla doktorander 

Universitetets mål är att de sociala och ekonomiska förutsättningarna för doktorander ska 

förbättras.  

Mål. Andelen doktorander som slutför utbildningen inom den sammanlagda totala 

utbildningstiden fyra år ska öka från 2011 till 2013. 

Handläggning: studierektor för forskarutbildningen. Arbetsgruppen för forskarutbildningen. 

 

Fokusområde - Samverkan och samarbete med övriga samhället 

I både VP och LP för SU understryks på olika sätt de unika möjligheter som universitetet har 

genom sin närhet till flera andra universitet och högskolor i regionen samt till ett omfattande 

näringsliv, ett stort antal myndigheter och en stor kultursektor. Dessa måste tillvaratas. Olika 

former av samverkan kring utbildning och forskning ska utvecklas med andra lärosäten i 

Stockholm–Uppsalaregionen, men även i övriga landet. Det nämns särskilt att goda kontakter 

ska utvecklas med ungdomsskolan, bl. a. för att bidra till kvaliteten i skolundervisningen och 

till en breddad rekrytering till högskolan. Samverkan ska också vara stark med övriga aktörer i 

samhället. 

Forsknings- och utbildningsinformation 

Mål. De resultat som Historiska institutionens forskare publicerar ska i större utsträckning bli 

synliga i nationella och lokala media. Information om både forskning och utbildning ska 

fortlöpande göras tillgänglig genom hemsidor och riktade utskick till våra främsta 

samarbetspartners. 

Handläggning: Forskningssamordnaren och kommunikatören. 

Mål. Institutionen ska anordna forskardagar/öppna föreläsningar. 

Handläggning: utse studierektor eller lärare som samordnar, amanuens. 

Tidsplan: planeringen ska vara klar före november, genomförs i mars 2012.  
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Goda förutsättningar för studenter och doktorander att etablera sig på 

arbetsmarknaden 

Målet i SUs VP är att nydisputerade forskares möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

ska förbättras. Andel nydisputerade forskare med relevant anställning två år efter examen ska 

ha ökat till 2013 jämfört med 2008. I LP tas det upp som ett särskilt mål att hålla god kontakt 

med alumner. Humanistiska fakulteten kommer att genomföra en undersökning av 

nyutexaminerade två år efter examen. 

Mål. Institutionen ska få igång egen alumniverksamhet för disputerade. 

Handläggning: Claes Petersson, amanuenser, doktorandrepresentant, representant för de 

nydisputerade. 

Goda möjligheter för studenterna att erhålla externa praktikplatser och 

examensarbeten 

Universitetet sätter i sin VP upp som mål att studenter inom grundutbildning i högre grad ska 

genomföra extern praktik under utbildningen och målvärdet är att antalet studenter som 

genomför extern praktik ska ha ökat 2013 jämfört med 2011. 

Mål. Institutionen ska undersöka möjligheter till praktik inom utbildningarna där sådan inte 

förekommer. Den ska vidare uppmuntra studenterna inom AN att utnyttja möjligheterna till 

praktik. 

Handläggning: Programansvarig för programmen inom GN och AN, studierektorer, 

studentrepresentanter, Andreas Bloch.  

Tidsplan: påbörjas 2011, förslag till vt 2012. Börjar genomföras ht 2012, fullt ut under 2013.  

Fortbildning för skolans lärare 

I universitetets långsiktiga plan och i VP betonas samverkan för fortbildning för 

ungdomsskolans lärare. 

Mål. Historiska institutionen ska utveckla sina möjligheter som arrangör av 

fortbildningskurser för skolans lärare. 

Handläggning: studierektorer, lärarrepresentant, representant från någon skola. 

Tidsplan: en plan tas fram före oktober, som sedan fastställs i institutionsstyrelsen. 

 

Fokusområde - Administration 

För den interna administrationen inom institutionen kan flera prioriterade mål ställas upp. 

Dessa rör arkivvården, den interna informationshanteringen samt administrationens 

organisation och rutiner. 

Mål. Arkivvården vid institutionen ska utvecklas, genom att rutiner utvecklas och att 

arkiveringen av äldre bestånd som fortfarande inte har levererats till centralarkivet 

påskyndas. 

Handläggning: prefekt, arkivvårdare, amanuenser. 
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Mål. En kommunikationsplan för institutionen upprättas. Rutiner ska förbättras för 

informationsspridningen från prefekter, studierektorer, m fl personer med specifika 

ansvarsområden. 

Handläggning: kommunikatör, ledningsgrupp. 

Mål. En beredskap för ett eventuellt beslut i april om ett administrativt samarbete med 

Filosofiska institutionen utvecklas. Ett ”körschema” för bemanningen utarbetas och 

implementeras. Arbetsbeskrivningar för studierektorer och TA-personal uppdateras och 

samordnas med de nya delegationsordningarna. 

Handläggning: prefekten (beredskapen för samarbetet med filosofi), stf prefekt (bemanning), 

studierektorer, administration.  

 

Fokusområde - Kvalitetsarbetet på institutionsnivå 

Kvaliteten inom utbildning och forskning liksom övrig verksamhet inom SU ska vara hög. 

Prefekterna ansvarar för uppföljningen av resultat inom den egna institutionen samt för 

rapportering av resultaten till fakultetsnämnden. VP för SU följs upp årligen och 

fakultetsledningen har löpande tillsyn av institutionernas kvalitetsarbete. Därutöver genomför 

kvalitetsrådet vid SU en uppföljning vart tredje år. I den redovisas hur institutionen uppfyller, 

eller avser att uppfylla, de krav och målsättningar avseende kvalitetssäkring som ges i de 

centrala planerna. Med kvalitetssäkring avses den uppsättning rutiner och processer som finns 

för att kontrollera och säkra att kvaliteten i verksamheten upprätthålls. 

I universitetets VP del 2 och 3 anges rutiner och indikatorer för kvalitetsarbetet. En översikt 

av rutinerna ges i bilagan. 

Mål. Institutionen ska genomföra en dokumentation av kvalitetsarbetets rutiner i enlighet med 

de som anges i universitetets VP. 

Handläggning: Alla anställda med särskilt ansvar för vissa frågor (studierektorer, 

studievägledare, ansvarig för studentutbyte m fl). Prefekten och ledningsgruppen samordnar. 

Tidsplan: klart före oktober månads utgång.  
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Bilaga. Rutiner för kvalitetssäkring 

I SUs VP räknas ett stort antal variabler och handläggningsrutiner upp där institutionernas 

kvalitetssäkring ska kunna bedömas. De är grupperade i områden och bland dessa är följande 

av relevans. 

1) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Behörighet och antagning (i de fall det förekommer lokal antagning) 

- säkerställande av behörighetskrav 

- beslut om behörighetsgrund 

Ingångsresurser:  

- andel disputerade lärare 

- strategier för att säkerställa jämn könsfördelning för samtliga personalkategorier 

- fördelningen av lärare med olika tjänstekategorier: Mål: högre andel professorer 

- rutiner för att identifiera lärarnas behov av kompetensutveckling 

- andel lärare som genomgått högskolepedagogisk utbildning 

- introduktion av nya lärare, vilka dokumenterade rutiner får den nya läraren ta del av 

Genomförande av utbildningen: 

- rutiner för uppföljning och revidering av kursplaner och utbildningsplaner 

- rutiner för hanteringen och uppföljning av kursutvärderingar 

- rutiner för att ge alla kurser forskningsanknytning 

- rutiner för att involvera studenterna i uppföljningen av kurser/utbildningar 

Examination: 

- om lärandemål och betygskriterier är formulerade för alla kurser och delkurser 

- principerna för lärandemål och betygskriterier 

- förekommande examinationsformer; motiveringen av dessa val 

- rutiner för kvalitetssäkring av examensgrundande självständiga arbeten 

Resultat: 
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- sker uppföljningar av utexaminerade studenter 

Studentstöd:  

- studievägledningens omfattning  

- studievägledarnas kompetens 

- förekommer karriärvägledning 

- förekommer introduktionsprogram för nya studenter 

- ”early warning system” för att upptäcka studenter som inte kommer att nå förväntade 

studieresultat 

 

2) Utbildning på forskarnivå 

Ingångsresurser:  

- andelen handledare som genomgått handledarutbildning 

Genomförande:  

- rutiner för hanteringen av individuella studieplaner 

- säkerställande av kvaliteten på seminarieverksamheten 

- säkerställande av kvaliteten i kursutbud och kursinnehåll 

- rutiner för hanteringen och uppföljningen för kursutvärderingar 

- säkerställande av vetenskapligt utbyte nationellt och internationellt 

Examination: 

- rutiner för säkerställande av kvaliteten på doktorsavhandlingar 

Uppföljning: 

- uppföljningar av examinerade doktorer 

 

3 Forskning 

se ovan om forskarutbildningen 

- säkerställande av vetenskapligt utbyte nationellt och internationellt 



  10(10) 

 

 

 

- åtgärder för att rekrytera de bästa forskarna 

4 Samverkan och samarbete 

- hur praktikplatser anskaffas, hur bedömningen av studenternas prestationer under 

praktiken tillgår, samt hur kvalitetssäkring av praktiken sker. Åtgärder för att införa 

praktik där sådana moment nu inte förekommer i utbildningen. 

- institutionens åtgärder för att öka omfattningen av samarbeten inom utbildning på 

forskarnivå 


