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Utbildningsutsko'et



Förord 

Tack	Cll	de	studenter	som	har	lagt	ned	stora	delar	av	sin	friCd	för	aG	kunna	genomföra	det	

här	projektet.	Utan	deras	 ideella	arbete	hade	den	här	rapporten	inte	varit	möjlig.	Projektet	

med	aG	kartlägga	mängden	kontakLmmar	studenterna	vid	de	HumanisCska	och	teologiska	

fakulteterna	vid	Lunds	universitet	har	HTS	utbildningsutskoG	drivit	i	över	två	år	nu.	AG	kunna	

lägga	 fram	den	här	 rapporten	Cllsammans	med	miG	utskoG	är	 för	mig	personligen	en	 stor	

seger.	

Som	ny	student	inom	humaniora	eller	teologi	är	det	väldigt	uppseendeväckande	hur	pass	lite	

Cd	 som	 studenterna	 spenderar	 Cllsammans	med	 sina	 lärare.	 AG	 enbart	 spendera	 eG	 fåtal	

Cmmar	 Cllsammans	med	 sina	 lärare	 varje	 vecka	 kan	 vara	 chockerande	 för	 både	 studenter	

som	 är	 nya	 i	 universitetsvärlden	 och	 för	 de	 som	 enbart	 är	 nya	 vid	 HT.	 Även	 om	 det	 är	

självklart	aG	studenter	inom	humaniora	och	teologi	ska	spendera	mycket	Cd	på	självstudier,	

kan	en	alldeles	för	 låg	andel	kontakLd	med	lärare	vara	väldigt	skadligt	för	kvaliteten	på	en	

utbildning.	

Med	rapporten	”Tomma	scheman:	lärarledd	Cd	på	HumanisCska	och	teologiska	fakulteterna	

vid	Lunds	universitet”	vill	vi	visa	på	vilken	sorts	problem	som	studenterna	upplever	gällande	

kontakLden	med	 lärarna.	Och	 siffrorna	är	o5a	 skrämmande	 låga.	Men	vi	 vill	 inte	bara	 stå	

och	se	på	när	vår	utbildningskvalitet	börja	sjunka	på	grund	av	trasiga	system.	Vi	vill	vara	med	

och	driva	förändringarna	Cll	det	bäGre.	I	slutändan	är	det	vår	utbildning	som	blir	lidande	när	

våra	scheman	töms.	

!
Oskar	Johansson	

Vice	kårordförande	med	utbildningsansvar		
	Ordförande	för	utbildningsutsko'et	
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Inledning	

Alla	vi	som	har	jobbat	med	det	här	projektet	var/är	studenter	i	olika	ämnen	inom	humaniora	

eller	teologi	(HT).	Vi	har	alla	deltagit	i	undervisningens	olika	former	och	fåG	våra	kunskaper	

prövade.	NågonCng	som	vi	har	gemensamt	med	många	andra	HT-studenter	är	vår	åsikt	om	

aG	den	lärarledda	Cden	är	för	knapp.	DeGa	är	eG	problem	som	går	aG	spåra	hela	vägen	Cll	

regeringen,	 regleringsbrevet	 och	 HTSJ-prislappen.	 Det	 är	 eG	 problem	 som	 alla	 svenska	

lärosäten	har	gemensamt	enligt	Tjänstemännens	centralorganisaCons	rapport	”TCO	granskar:	

lärarledd	Cd	och	kvalitet	i	den	högre	utbildningen”. 	Enligt	rapporten	ska	den	lägsta	mängden	1

lärarledd	Cd	 i	 veckan	 i	 det	nuvarande	 resursClldelningssystemet	 vara	9	Cmmar,	något	 som	

många	utbildningar	saknar. 	2

Sy5et	 med	 den	 här	 rapporten	 är	 aG	 se	 hur	 det	 ser	 ut	 på	 vår	 fakultet,	 HumanisCska	 och	

teologiska	 fakulteterna	 vid	 Lunds	 universitet,	 med	 en	 ny	 metod:	 aG	 räkna	 ut	 hur	 mycket	

schemalagd	 Cd	 studenterna	 vid	 fakulteterna	 får	 genomsniGligt	 i	 veckan.	 Även	

utbildningskvalitet	 är	 något	 som	 vi	 har	 velat	 granska.	 Det	 svårt	 aG	 säga	 aG	 det	 är	 den	

lärarledda	 Cden	 som	 får	 studenterna	 aG	 uppnå	 sina	 lärandemål	 om	 studenterna	 får	 4	

Cmmar,	eller	10	procent	av	sina	studier	i	en	föreläsningssal	och	90	procent,	eller	36	Cmmar	

(vilket	förekommer)	av	sina	helCdsstudier	i	eG	bibliotek	eller	hemma.	*	

Det	ska	Clläggas	aG	rapporten	och	projektet	inte	färdigställdes	under	det	verksamhetsår	det	

var	tänkt,	det	vill	säga	verksamhetsåret	14/15.	Med	deGa	menas	aG	endast	2	av	5	personer	

från	14/15	saG	kvar	15/16	och	därför	har	rapporten	fåG	utgå	från	det	material	som	samlades	

in	 under	 14/15.	 Det	 har	 försvunnit	 en	 del	 material	 e5er	 insamlandet	 som	 gör	 aG	 vissa	

insCtuConer	 som	berörs	av	denna	 rapport	ej	har	 kunnat	 räknats	med	 i	 sin	helhet.	Det	har	

inte	heller	funnits	personer	eller	Cd	nog	aG	fylla	igen	de	luckor	som	skapades	så	vi	har	utgåG	

från	det	material	vi	har.		

Dessutom	hiGade	vi	inte	scheman	Cll	alla	kurser,	vilket	vi	inte	kunds	råda	över.	Därför	är	det	

nödvändigt	aG	ha	i	åtanke	aG	vi	inte	kom	fram	Cll	en	exakt	siffra	i	dessa	fall,	men	kan	i	alla	fall	

ge	 en	 bra	 uppfaGning.	 Det	 vikCga	 är	 dock	 helhetsbilden	 som	 rapporten	 presenterar	
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angående	 den	 lärarledda	 Cden	 på	 HumanisCska	 och	 teologiska	 fakulteterna	 vid	 Lunds	

universitet.		

!
!
Definitioner	

Det	vi	definierar	som	en	Cmmes	lärarledd	Cd	är	en	Cmmes	schemalagd	Cd	där	studenten	blir	

undervisad	av	en	lärare/föreläsare	eller	 interagerar	med	den/dem	på	något	säG.	Vårt	fokus	

har	legat	på	studenten.	Det	som	vi	undersöker	har	vi	kallat	för	lärarledd	Cd.		

Det	 uppenbara	 problemet	 med	 aG	 undersöka	 kontakLd	 är	 dess	 vaga	 definiCon.	 T.ex.	 så	

skulle	en	kunna	räkna	med	mailkontakt	mellan	student	och	lärare	som	kontakLd.	Men	den	

här	formen	av	kontakt	ser	olika	ut	för	de	enskilda	studenterna.	Det	vi	vill	fånga	är	någonCng	

konkret	 som	 gäller	 för	 samtliga	 HT-studenter.	 Det	 som	 förenar	 alla	 HT-studenterna	 är	

schemalagd	lärarledd	Cd.		

Det	 vi	 har	 valt	 aG	 räkna	 är	 den	 lärarledda	 Cden	 som	 finns	 planerad	 och	 Cllgänglig	 via	

scheman.	Det	här	är	någonCng	konkret	som	går	aG	räkna	på	och	som	gäller	för	alla	studenter	

vid	 HT-fakulteterna.	 Vi	 vet	 aG	 en	 Cmmes	 schemalagd	 Cd	 ska	 ha	 existerat	 och	 därmed	 är	

objekCvt	mätbar.	

Avgränsningar	

Arbetet	vi	 tagit	på	oss	hade	blivit	alljör	stort	utan	några	avgränsningar.	Vi	har	valt	aG	 inte	

räkna	med	vissa	kurser	på	olika	grunder.	Distansutbildningarna	är	inte	medräknade	därför	aG	

dessa	 inte	 nödvändigtvis	 använder	 sig	 av	 lärarledd	 undervisning.	 Ifall	 det	 förekommer	

föreläsningar	är	de	många	gånger	 inspelade,	vilket	 innebär	aG	studenten	 inte	hade	kunnat	

ställa	en	fråga	direkt	 ifall	den	hade	behövt	göra	så.	Vi	har	valt	aG	 inte	räkna	kurser	som	är	

mindre	än	15	högskolepoäng	i	omfång	då	det	skulle	kvanCfiera	arbetet	Cll	den	grad	aG	det	

skulle	bli	för	stort	för	oss	aG	genomföra.		

Vi	 har	 valt	 aG	 inte	 räkna	 några	 program	 då	 det	 också	 skulle	 förstora	 vårt	 arbete.	

Utbildningsvetenskapliga	insCtuConen	har	vi	inte	räknat	med	e5ersom	den	är	delad	med	eG	

annat	 högre	 lärosäte	 samt	 aG	det	 inte	 fanns	 läG	Cllkomst	 och	 struktur	 på	deras	 scheman.	

InsCtuConen	 för	 kommunikaCon	 och	 medier	 är	 inte	 heller	 medräknad	 e5ersom	 denna	

insCtuCon	är	delad	mellan	två	fakulteter.			

� 	4



!
Metod 	

Till	 skillnad	 från	befintliga	undersökningar 	har	 vi	 velat	producera	en	 siffra	 som	är	objekCv	3

och	inte	är	grundad	i	subjekCva	enkätundersökningar.	Den	metod	vi	har	använt	är	aG	genom	

kurssidorna	 exporterat	 scheman	 i	 excelformat	 via	 TimeEdit-funkConen.	 Sedan	 har	 vi	

programmerat	scripts	med	Excels	interna	programmeringsfunkCon	(s.k.	makron)	för	aG	räkna	

ut	 exakt	 hur	 många	 Cmmar	 som	 är	 schemalagda	 på	 respekCve	 kurs.	 E5ersom	 föreläsare	

rubricerat	den	lärarledda	Cden	har	vi	fåG	ange	de	olika	säG	som	variabler	för	våra	makron,	så	

aG	 de	 kan	 räkna	 ut	 med	 en	 exakt	 precision.	 EG	 problem	 för	 scripten	 har	 varit	 när	 eG	

schemalagt	Cllfälle	har	mer	än	en	 rubrik	då	vissa	 lärare	 inte	allCd	har	preciserat	 i	 schemat	

vilken	form	av	undervisning	det	gäller.	Så	när	det	har	ståG	”Föreläsning/seminarium”	har	vi	

blivit	tvungna	aG	välja	eG	av	dem.		

Det	finns	en	svårighet	med	aG	räkna	mängden	lärarledd	Cd	på	det	säGet	vi	bestämt	oss	för	

aG	göra,	e5ersom	så	goG	som	samtliga	insCtuConer	har	olika	benämningar	för	olika	typer	av	

schemalagd	Cd.	Det	vi	har	försökt	aG	göra	är	aG	kategorisera	dem	e5er	deras	form,	vilket	vi	

anger	nedan.	De	fyra	följande	kategorierna	är	våra	primära	definiConer	av	lärarledd	Cd,	och	

de	beskriver	(förhoppningsvis	inte	alljör	oräGvist)	verksamheten	på	HT-fakulteterna.		

Föreläsningar:	 Föreläsning;	 Textsamtal;	 Gäsjöreläsning;	 IntrodukConsmöte;	 IntrodukCon;	

InformaCon;	LekCon;	Möte;	Genomgång;	Biblioteksundervisning.		

Seminarium:	 Seminarium;	 Symposium;	 LaboraCon;	 AkrobaCk;	 Workshop;	 Frågestund;	

VenClaConsseminarium;	Övning;	Diskussion.		

Studiebesök:	Bland	de	Cllfällen	som	lärare	och	elever	möts	som	vi	räknat	under	studiebesök	

är:	 Fältstudier;	 Studiebesök;	 Exkursion;	Grupparbete;	Övning.	 Vi	 har	 betraktat	 Studiebesök	

som	lärarledd	Cd	på	eG	område	utanför	campus,	vilket	är	vanligare	för	Cll	exempel	en	som	

studerar	arkeologi	än	vad	det	är	för	någon	som	läser	liGeraturvetenskap.	

HandledningsHd:	 HandledningsCd	 är	 vanligen	 någonCng	 som	 student	 och	 handledare	

kommer	överens	om	utanför	schemat.	Däremot	förekommer	det	aG	den	är	schemalagd	vilket	

gör	aG	vi	kan	räkna	den.	I	andra	fall	kan	vi	inte	räkna	med	den,	då	den	finns	utanför	schemat	

och	kommer	aG	variera	från	student	Cll	student.		
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E5er	deGa	räknade	vi	kurserna	för	aG	få	fram:		

• Total	 lärarledd	 Cd	 som	 gavs	 på	 fakulteterna	 under	 läsåret	 13/14,	 samt	 under	

respekCve	termin.		

• Total	lärarledd	Cd	som	erbjöds	i	genomsniG	över	hela	fakulteterna	via	insCtuConerna.	

• Total	lärarledd	Cd	som	gavs	per	insCtuCon	HT13	och	VT14.	

• Total	lärarledd	Cd	som	gavs	varje	vecka	vid	varje	insCtuCon	för	HT13	och	VT14.	

• Total	lärarledd	Cd	som	gavs	av	en	genomsniGlig	kurs	i	veckan	vid	varje	insCtuCon	för	

HT13	och	VT14.		

• Total	 lärarledd	Cd	som	gavs	av	varje	kurs	 i	genomsniG	 i	veckan,	men	det	kommer	vi	

inte	presentera	här	utan	i	rapportens	bilaga.	

Uträkningen	har	gåG	Cll	på	följande	säG: 	En	30	högskolepoängskurs	har	20	veckor	aG	fördela	4

Cd	över,	och	en	15	högskolepoängskurs	har	10	veckor	aG	fördela	ut	Cd	över.	Om	det	fördelas	

ut	över	fler	veckor	än	så	 för	båda	sorters	kurser	är	det	bara	antalet	Cmmar	per	vecka	som	

minskar,	inte	det	totala	antalet	Cmmar.	Därför	har	vi	inte	behövt	kompensera	för	deGa.		

Vi	har	tagit	det	totala	antalet	 lärarledda	Cmmar	som	gavs	av	en	kurs	(uträknat	 i	våra	Excel-

filer	med	script)	och	dividerat	dem	med	anCngen	10	eller	20	veckor	om	det	var	en	15-	eller	

en	30-hp-kurs.	På	deGa	vis	har	vi	fåG	fram	det	genomsniGliga	antalet	lärarledda	Cmmar	varje	

kurs	gav	i	veckan.	E5er	deGa	har	alla	kursers	genomsniGliga	antal	lärarledda	Cmmar	adderats	

för	aG	få	fram	vad	insCtuConen	i	genomsniG	gav	för	mängd	lärarledd	Cd	i	veckan.	E5eråt	har	

vi	dividerat	det	med	antalet	kurser	som	vi	kunde	få	ut	 lärarledd	Cd	från.	 	DeGa	har	seG	ut	

enligt	följande	exempel:	

E5er	aG	ha	adderat	alla	kursers	genomsniGliga	mängd	lärarledd	Cd	i	veckan	så	har	vi	kommit	

fram	Cll	aG	insCtuCon	X	i	genomsniG	har	20	Cmmar	lärarledd	Cd	i	veckan.	DeGa	är	fördelat	

över	 5	 kurser.	 Därmed	 blir	 genomsniGet	 för	 en	 kurs	 på	 insCtuConen	 4	 Cmmar,	 enligt	

uträkningen	 20/5.	 Timmarna	 räknas	 så	 aG	 15	 min	 är	 0,25	 i	 räkningen,	 30	 min	 är	 0,5	 i	

räkningen	och	45	min	är	0,75	i	räkningen.	Exempelvis	kommer	7	Cmmar	och	45	min	aG	stå	

som	7,75h.		

Vi	har	valt	aG	dela	upp	Språk-	och	liGeraturcentrum	(härmed	benämnt	som	SOL)	e5ersom	de	

enskilda	 lärarkollegierna	 är	Cllräckligt	 stora	 för	 aG	utgöra	 en	enskild	 insCtuCon	 var	 för	 sig,	

men	främst	för	aG	SOL	är	så	stort,	och	det	underläGade	vår	arbetsbörda	när	vi	räknade	fram	
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resultatet.	För	aG	få	fram	den	totala	mängden	lärarledd	Cd	för	varje	insCtuCon	adderade	vi	

varje	kurs	totala	antal	 lärarledda	Cmmar	under	terminen.	För	aG	få	 fram	det	totala	antalet	

lärarledda	 Cmmar	 för	 varje	 insCtuCon	 under	 hela	 läsåret	 adderade	 vi	 Cmmarna	 för	 varje	

termin	på	insCtuConerna.	För	aG	få	ihop	mängden	lärarledd	Cd	för	fakulteterna	adderade	vi	

Cmmarna	 för	 alla	 terminer	 på	 alla	 insCtuConer,	 först	 för	 alla	 insCtuConer	 under	

hösGerminen	13	och	vårterminen	14	och	sedan	för	alla	fakulteterna	under	läsåret	13/14.	

De	kurser	som	vi	ej	har	kunnat	räkna,	ingår	inte	i	våra	resultat.	Då	vi	har	valt	aG	enbart	räkna	

på	den	Cd	som	är	schemalagd,	så	finns	det	vissa	faktorer	som	påverkar	mängden	 lärarledd	

Cd,	som	vi	inte	har	kunnat	ta	i	hänsyn.	Exempel	på	deGa	är	pauser	och	akademisk	kvart.	Då	

dessa	o5ast	ej	står	med	i	studenternas	scheman,	så	har	vi	ej	kunnat	räkna	med	dem.	Så	det	

ska	hållas	 i	 tanken	aG	det	kan	potenCellt	 försvinna	upp	emot	en	halv	Cmme	per	2	Cmmar,	

om	varje	kurs	har		akademisk	kvart	och	15	minuters	paus.	

!
Resultat	

Nedan	presenteras	antalet	 lärarledda	Cmmar	som	vi	har	räknat	fram	e5er	vår	 insamling	av	

materialet.	

Det	som	menas	med	totalt	antal	Cmmar	lärarledd	Cd	är	de	Cmmar	som	vi	har	kunnat	räkna	

ihop	för	en	termin	på	insCtuConen	eller	lärarkollegiet.	GenomsniGligt	antal	Cmmar	lärarledd	

Cd	 i	 veckan	 avser	 totalen	 av	 alla	 kursers	 genomsniGliga	 mängd	 lärarledd	 Cd	 i	 veckan	 på	

insCtuConen	 eller	 lärarkollegiet.	 Och	 det	 som	 menas	 med	 genomsniGligt	 antal	 Cmmar	

lärarledd	 Cd	 på	 en	 kurs	 per	 vecka	 är	 genomsniGet	 fördelat	 över	 den	 mängden	 som	 har	

räknats.		

		

Lärarledd tid på Språk och litteraturcentrum	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	SOL	HT13:	6	702,75	h		

Totalt	antal	kontakLmmar	på	SOL	VT14:	6	631,75	h		

Totalt	antal	kontakLmmar	på	SOL	13/14:	13	334,5	h	

!
Lärarledd tid på Språk och litteraturcentrum, lärarkollegium 1	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK1	HT13:	949	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK1	HT13:	56,36	h	
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GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK1	HT13:	4,025	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK1		VT14:	1342	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK1	VT14:	67,1	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK1	VT14:	6,71	h	

!
Lärarledd	Cd	på	Språk	och	liGeraturcentrum,	lärarkollegium	2	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK2	HT13:	1172,75	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK2	HT13:	65,61	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK2	HT13:	5,964	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK2	VT14:	1123,75	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK2	VT14:	65,025	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK2	VT14:	5,911	h	

!
Lärarledd tid på Språk och litteraturcentrum, lärarkollegium 3	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK3	HT13:	2125,25	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK3	HT13:	141,6125	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK3	HT13:	6,157	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK3	VT14:	1765,25	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK3	VT14:	118,6	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK3	VT14:	5,156	h	

!
Lärarledd tid på Språk och litteraturcentrum, lärarkollegium 4	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK4	HT13:	1116,75	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK4	HT13:	59,2	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK4	HT13:	6,577	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK4	VT14:	1015,25	h	
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GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK4	VT14:	54,4875	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK4	VT14:	6,054	h	

!
Lärarledd tid på Språk och litteraturcentrum, lärarkollegium 5	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK5	HT13:	1339	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK5	HT13:	81,7675	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK5	HT13:	5,840	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	LK5	VT14:	1385,5	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	LK5	VT14:	90,7875	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	LK5	VT14:	5,340	h	

!
Lärarledd tid på Filosofiska institutionen	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	Filosofiska	insCtuConen	HT13:	757,5	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	Filosofiska	insCtuConen	HT13:	43,875	h	

GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 som	 gavs	 på	 en	 kurs	 per	 vecka	 på	 Filosofiska	
insCtuConen	HT13:	4,3875	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	Filosofiska	insCtuConen	VT14:	613,75	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	Filosofiska	insCtuConen	VT14:	30,6875	h	

GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 som	 gavs	 på	 en	 kurs	 per	 vecka	 på	 Filosofiska	
insCtuConen	VT14:	4,383	h	

!
Lärarledd tid på Centrum för teologi och religionsvetenskap	

Totalt	antal	kontakLmmar	för	CTR	HT13:	960	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	CTR	HT13:	69,4625	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	CTR	HT13:	3,655	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	för	CTR	VT14:	1180	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	för	CTR	VT14:	77,937	h	
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GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	CTR	VT14:	3,711	h	

!
Lärarledd tid på Historiska institutionen	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	Historiska	insCtuConen	HT13:	341,5	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	vecka	på	Historiska	insCtuConen	HT13:	19,3425	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	Historiska	insCtuConen	
HT13:	3,8685	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	på	Historiska	insCtuConen	VT14:	387,5	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	på	Historiska	insCtuConen	VT14:	21,2125	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	Historiska	insCtuConen	
VT14:	4,2425	h	

!
Lärarledd tid på institutionen för Arkeologi och antikens historia	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	InsCtuConen	för	ARK	HT13:	1787,25	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	på	ARK	HT13:	94,125	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	ARK	HT13:	7,843	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	på	InsCtuConen	för	ARK	VT14:	1558,25	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	i	veckan	på	ARK	VT14:	102,15	h	

GenomsniGligt	antal	kontakLmmar	som	gavs	på	en	kurs	per	vecka	på	ARK	VT14:	6,81	h	

!
Lärarledd tid på Institutionen för kulturvetenskaper	

Det	ska	inledningsvis	påpekas	aG	det	är	denna	insCtuCon	som	har	påverkats	av	förlusten	av	

det	insamlade	materialet	som	nämndes	i	början	av	denna	rapport.	Endast	6	kursers	scheman	

var	Cllgängliga	för	oss	när	vi	skulle	räkna	ihop	allt	för	hösGerminen	2013	och	endast	1	kurs	

fanns	Cllgänglig	för	oss	vårterminen	2014	e5er	aG	delar	av	vårt	insamlade	material	hade	fallit	

bort.	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	InsCtuConen	för	kulturvetenskaper	HT13:	508	h		

GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 i	 veckan	 på	 InsCtuConen	 för	 kulturvetenskaper	 HT13:	
29,3875	h	
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GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 som	 gavs	 på	 en	 kurs	 per	 vecka	 på	 InsCtuConen	 för	
kulturvetenskaper	HT13:	4,897	h	

!
Totalt	antal	kontakLmmar	på	InsCtuConen	för	kulturvetenskaper	VT14:	77	h		

GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 i	 veckan	 på	 insCtuConen	 för	 kulturvetenskapen	 VT14:	
3,85	h	

GenomsniGligt	 antal	 kontakLmmar	 som	 gavs	 på	 en	 kurs	 per	 vecka	 på	 insCtuConen	 för	
kulturvetenskaper	VT14:	3,85	h	

!
Trots	 borjallet	 av	 material	 och	 data	 ligger	 våra	 resultat	 för	 InsCtuConen	 för	

kulturvetenskaper	 i	 linje	med	siffrorna	för	de	andra	 insCtuConerna	på	de	HumanisCska	och	

teologiska	 fakulteterna	 vid	 Lunds	 universitet.	 Därför	 anser	 vi	 aG	 det	 ändå	 var	 värt	 aG	

presentera	deGa	material	även	om	datan	inte	är	fullständig	då	slutresultat	inte	är	långt	från	

resten	av	fakulteternas	insCtuConers	resultat.			

!
Lärarledd tid på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	fakulteterna	under	HT13:	11	057	h	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	fakulteterna	under	VT14:	10	448,25	h	

Totalt	antal	kontakLmmar	på	fakulteterna	under	13/14:	21	505,25	h	

!
Slutsats	

Nu	 e5er	 aG	 ha	 gjort	 det	 här	 projektet	 kan	 vi	 säga	 aG	 uCfrån	 det	 vi	 har	 räknat	 ligger	 alla	

insCtuConer	mellan	7,8	och	3,6	Cmmar	i	veckan	i	genomsniG.	Vissa	kurser	har	större	mängd	

lärarledd	 Cd,	 enstaka	 har	mer	 än	 dubbelt	 så	mycket	 som	 det	 högsta	 genomsniGet	 för	 en	

insCtuCon,	men	det	som	vi	främst	ville	åt	var	det	genomsniGliga	antalet	kontakLmmar	som	

lades	 i	veckan	på	en	kurs	på	en	 insCtuCon	på	HumanisCska	och	teologiska	 fakulteterna	vid	

Lunds	universitet.	Om	vi	utgår	från	våra	siffror	kan	det	inte	hävdas	aG	den	lärarledda	Cden,	

om	den	inte	håller	god	kvalitet,	har	någon	större	betydelse	än	självstudierna	för	en	student	

vid	 HT-fakulteterna	 vid	 Lunds	 universitet.	 Om	 så	 stor	 del	 av	 Cden	 läggs	 på	 självstudier	

kommer	den	större	delen	av	studenternas	kunskap	och	prestaConer	aG	skapas	av	dem	själva	

under	den	Cd	som	läggs	på	självstudier	istället	för	i	kontakt	med	deras	lärare.	
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Vi	 är	 väl	medvetna	 om	problemen	med	 det	 nuvarande	 resursClldelningssystemet,	 och	 hur	

det	 ligger	 Cll	 grund	 för	 den	 bristande	mängden	 lärarledd	 Cd.	 Som	 det	 är	 tydligt	 enligt	 de	

siffror	vi	presenterar	finns	det	allvarliga	brister	i	hur	högre	utbildning	finansieras	vilket	leder	

Cll	en	sänkning	i	utbildningens	kvalitet.	Lösningen	i	det	här	problemet	ligger	inte	i	någonCng	

som	vårt	lärosäte	kan	styra	över.	

Dock	menar	vi	aG	deGa	innebär	aG	fakulteterna	och	insCtuConerna	har	eG	större	ansvar	aG	

ta	 Cll	 vara	 på	 de	 få	 lärarledda	 Cmmar	 som	 vi	 fakCskt	 har.	 AG	 den	 undervisningsCd	 vi	 har	

håller	hög	kvalitet	blir	yGerst	vikCgt	när	de	finns	så	lite	lärarledd	Cd.	Det	är	en	självklarhet	aG	

det	åligger	fakulteten	aG	kvalitetssäkra	den	högre	utbildningen	och	pedagogiken	inom	de	få	

Cmmar	 som	 lärare	 och	 studenter	 har	 Cllsammans.	 Med	 det	 nuvarande	 bristande	

resursClldelningssystemet	är	det	eG	måste	aG	undervisningen	håller	hög	pedagogisk	kvalitet.		

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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