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- Hur kan vi skapa utrymme för  
- effektivare studier? 
- färre avhopp? 
- högre närvaro? 



Study Success 
En bra start 

 
 

 
En bra introduktion 

  
 
 

Bra stöd under utbildningen 

Akademisk introduktion 
- Introduktion till programmet 
- Akademiskt skrivande 
- Biblioteksintroduktion 
- ….. 

 

Akademisk support/stöd 
- Studiefaddrar 
- Stöd i ”svåra” kurser 
- Studieteknik 
- Pluggstugor 
- ….. 

Studiesocial introduktion 
- Fadderiet 
- ….. 

- Introduktionen startar direkt efter 15/4 
- Bjuda in 1:a, 2:a handssökande 
- Sommarutskick 
- Studenterna ringer antagna studenter 
- Mottagning första dagen 

- Studievägledning 
- Karriärvägledning 
- LiU:s stödresurser 
- ……. 

2012-12-19 



Study Success 
En bra start 

- Informationsdag i maj, 1:a/2:a handssökande bjuds in. 
- Syfte: att de sökande ska få information om utbildningen samt ta ställning 

till om de vill börja utbildningen till hösten = säkrare val 
- Rundvandring (studenter) 
- Kort info om att läsa lärarprogram vid LiU (resp programansvarig) 
- Studentgyckel (studenter) 
- Mingelfika (programansvariga, studievägledare, studenter) 
- Sommarutskick kort med hänvisning till hemsida? Beslut programansvariga. 

(administratör i samarbete med kommunikationsgruppen) 
- Ringa antagna studenter (studenterna) 
- Mottagningen Beslut programansvarig om innehåll. (administratör) 

 



Study Success 
En bra introduktion 

Akademisk introduktion 
- Introduktion till programmet (programansvarig och studievägledare) 
- Dag 1 samt 5 (?) veckor in på terminen 
- Akademiskt skrivande, språkverkstaden. Föreläsning och återkoppling 

under UK 1. 
- Biblioteksintroduktion, biblioteket. Fler visningar som tar upp fler 

aspekter. 

Akademisk support/stöd 
- Studiefaddrar ”äldrekursare” som ger stöd i början av utbildningen, vid  

”svåra” kurser, i studieteknik/studieplanering, pluggstugor 
(studievägledare) 

Studiesocial introduktion 
- Fadderiet (studenter) 

 
 
 

 



Study Success 
Bra stöd under utbildningen 

Studievägledning 
- Gruppvägledning 
- Enskilda samtal 
- Informationsmöten 
Karriärvägledning 
- …… 
LiU:s stödresurser 
- Språkverkstad 
- Studenthälsan 
- Centrala studievägledningen 
- …… 
Akademisk support/stöd 
- Studiefaddrar ”äldrekursare” som ger stöd i  ”svåra” kurser, i 

studieteknik/studieplanering, pluggstugor  
 



Fortsatt arbete 

• Hur jobbar andra lärosäten? 
• Åbo Akademi – intressant för oss? 
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