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Bakgrund 

Fakultetsstyrelserna, universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och 

strategigruppen för lika villkor har av universitetsledningen uppmanats att 

inkomma med handlingsplaner med anledning av den under 2015 genomförda 

studentundersökningen (DNR LIU-2015-00976). 

 

Förslag till beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogad handlingsplan. 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Studentundersökning, Handlingsplan 2015, Tekniska högskolan vid 

Linköpings universitet 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. Beslutet justerades omedelbart. I beslutet har 

deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek (föredragande), 

Magnus Borga, Camilla Forsell, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin 

Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Sebastian Brandtberg, Seth Ramström 

och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit allmänintressen Dan Jangblad, facklig 

företrädare Janerik Lundquist, vikarierande kanslichef Annalena Kindgren samt 

styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare  
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Studentundersökning Handlingsplan 2015 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
 

Framtagande av handlingsplan 

LiU genomförde 2015 en studentundersökning riktad till studenter vid Linköpings 
universitet. Totalt 3 790 av fakultetens studenter besvarade enkäten vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent. Det är en ökning med ca 4 
procentenheter jämfört med motsvarande undersökning 2012. 
 
Resultatet av Studentundersökningen visar – liksom enkätresultatet från tidigare 
enkäter 2008, 2010 och 2012 – att LiTH:s studenter är mycket nöjda med livet som 
student. De är beredd att rekommendera både LiU och den egna utbildningen till 
andra (betyg 4,6 respektive 4,4 på en 5-gradig skala). De uppskattar mottagningen 
vid studiernas början (4,5), den goda stämningen på det egna programmet (4,4) och 
tillgången till studiekamrater att arbeta tillsammans med (4,4). Mindre nöjda är de 
med tillgången till lugna platser och platser för avkoppling (2,7), stödtjänster i form 
av administrativt stöd i LISAM (2,7), tillgången till platser för självstudier (2,9) 
tillgången till matplatser och mikrovågsugnar (3,0) samt studievägledningens 
tillgänglighet (3,2). Bland områden som försämrats något märks IT-servicen (-0,2), 
kvalitet och tillgång på matplatser och mikrovågsugnar (-0,2) samt tillgång till 
lugna platser och platser för självstudier (-0,2). 
 
Ansvar för att ta fram handlingsplaner med anledning av enkätens resultat åligger 
fakulteterna, universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och strategigruppen 
för lika villkor. Flertalet områden med låga eller försämrade resultat avser 
lokalfrågor vilka inte är fakulteternas direkta ansvarsområde. Rektors 
utbildningsråd har istället pekat ut två områden för förbättring som samtliga 
fakulteter förväntas arbeta med till nästkommande studentundersökning: 
återkoppling på studieprestationer samt användning av lärplattformen LISAM. 
Respektive fakultet kan dessutom fatta beslut om ytterligare prioriteringsområden 
utifrån fakultetens resultat. Tekniska högskolan har valt att utöver ovanstående två 
områden även prioritera området lika villkor och särskilt kvinnliga studenters 
villkor.  
 
Utbildningsrådet följer upp arbetet årsvis. De handlingsplaner som ska tas fram ska 
innehålla de prioriterade åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
arbetsmiljön för studenterna samt en beskrivning av hur arbetet med vidtagna 
åtgärder ska återkopplas till berörda studenter. 
 
Information om resultatet av studentundersökningen har presenterats för 
fakultetsstyrelsen samt i respektive programnämnd. Den gemensamma 
handlingsplanen har diskuterats och arbetats fram i ledningsgruppen för 
grundutbildning (LGU) som består av dekan, prodekan, kanslichef, 
studentrepresentanter från LinTek, ordförande i programnämnderna samt 
utbildningsledare. 
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Åtgärdsområde 1 – Återkoppling på studieprestationer 

Fakulteter och institutioner har av utbildningsrådet särskilt ombetts att i arbetet 
med studentundersökningens handlingsplaner överväga åtgärder för att öka 
tydlighet, förutsägbarhet samt återkoppling på prestation i kurser och program. 
Detta för att förbättra studenternas möjlighet att med större framförhållning kunna 
planera sina studier och därmed få ökad kontroll över de krav som ställs. 
 
Av frågeområdena i studentenkäten var utbildningen i sig det område där tekniska 
fakultetens studenter hade näst högst medelbetyg. På frågan hur nöjd eller missnöjd 
man var med den utbildning man hittills genomgått på LiU blev medelbetyget 4,0 
på en 5-gradig skala. Endast området externt förlagda utbildningsmoment hade ett 
högre medelvärde (4,1). På delfrågan som rörde återkoppling på 
studieprestationerna var dock betyget lägre (3,3) och den delfråga bland de som 
rörde utbildningen som hade lägst medelvärde. 
 

Planerade åtgärder 2016/2017 
Vad som är god återkoppling behöver situationsanpassas. Återkoppling på 
studieprestationer kan därför inte ses i isolering eftersom möjligheten att ge och ta 
återkoppling i grunden bygger på hur lärandet och framför allt examinationen 
genomförs. Det även viktigt att engagera studenterna själva för att identifiera 
omfattningen av och formerna för återkopplingen både i allmänhet och i enskilda 
kurser. Återkoppling är dessutom resurskrävande så omfattningen och formerna för 
examination och återkoppling måste hela tiden vägas mot tillgängliga resurser och 
andra prioriteringar. När och hur återkopplingen ska ske blir därför, i hög grad, en 
fråga för varje enskild examinator/kursansvarig. 
 
Återkopplingen blir dock inte optimal om den bara ges efter genomförd kurs utan 
återkoppling liksom examination bör förekomma under kursens genomförande. 
Effekten av återkopplingen blir dessutom avhängig av studentens mottaglighet att 
tillgodogöra sig återkopplingen och förutsätter till exempel att studenten arbetar 
aktivt med kursens lärandemål redan från kursstart.  
 
Examination bör normalt förekomma vid kursens slut men ambitionen bör vara att 
moment examineras även under kursens gång och att sådant som examinerats 
tidigare inte onödigtvis examineras om i kursens slutexamination. Ambitionen bör 
också vara att ge adekvat återkoppling på sådan examination så att den kan få effekt 
redan under pågående kurs.  
 
Frågor om examination och återkoppling kommer att ges prioritet i fakultetens 
utbildningsdag 2016 riktad till fakultetens lärare och kommer dessutom att vara ett 
prioriterat område i fakultetens årliga utlysning av pedagogiska utvecklingsprojekt 
både 2016 och 2017. Som framgår i åtgärdsområde 2 kan även lärmiljön LISAM, 
rätt använd, utgöra ett stöd i återkopplingen med studenterna. Fakulteten ser också 
ett behov av att utöka den befintliga och mycket uppskattade introduktionen i 
studieteknik som redan idag genomförs av studievägledningen i samband med 
utbildningsstarten med ytterligare insatser senare i utbildningen. 
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 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 

1 Särskilt fokus på återkoppling vid LiTHs 
utbildningsdag 2016 

LGU Vt2016 

2 Återkoppling som särskilt utpekat område i 

PUGs utlysningar 2016 & 2017 

PUG Ht2017 

3 Tidpunkt och former för fördjupad 

information om studieteknik 

Stvl Ht2016 

 

 

Åtgärdsområde 2 – LISAM 

Utöver återkoppling noterar utbildningsrådet att studentundersökningen visar på 
redan känd kritik vad avser lärmiljön LISAM. Åtgärder som syftar till att utveckla 
såväl prestanda som funktionalitet i LISAM hanteras inom ramen för planerad 
förvaltning och utveckling. Därutöver kommer särskilt stöd ges till institutioner som 
i dagsläget använder LISAM i ringa utsträckning. Utbildningsrådet bedömer 
dessutom att fakulteter och institutioner har en uppgift i att bidra till att allt fler 
kurser bedrivs inom lärmiljön LISAM. Sammanfattningsfrågan om universitetets 
stödtjänster får bland tekniska fakultetens studenter medelbetyget 3,7 på en 5-
gradig skala medan delfrågan om vilket stöd LISAM erbjuder endast får betyget 2,7. 

 
Planerade åtgärder 2016/2017 
Den interaktiva lärmiljön LISAM har funnits en tid vid LiU. Inom tekniska 
fakulteten är användningen heterogen. På vissa institutioner används LISAM 
nästan inte alls medan andra genomför de flesta kurser med stöd av LISAM. 
Systemet drogs inledningsvis med tekniska/funktionella svagheter men flertalet 
tekniska brister och flera funktionella brister är numera åtgärdade. Fortfarande 
kvarstår dock problemet att systemet ”låser in” all information om kursen enbart till 
dem som är registrerade på kursen. Självklart måste viss information göras 
tillgänglig för allmänheten på liknande sätt som forskningsresultat samtidigt som 
det kan finnas information som inte får eller bör göras tillgänglig för omvärlden. I 
dagsläge har fakulteten därför inga planer på att genom reglering tvinga lärare att 
börja använda LISAM. Vi bedömer att det under rådande omständigheter är bättre 
att genom goda exempel visa vilka möjligheter LISAM erbjuder både för en enskild 
kurs men framför allt för att skapa en sammanhållen lärmiljö för den enskilde 
studenten. 
 
Eftersom nuvarande lokala lösningar med institutionsspecifika webb-servrar 
kommer att försvinna måste samtliga kurser inom inte alltför lång tid migrera till 
LISAM; något som också studenterna sannolikt kommer att kräva när allt fler 
kurser genomförs med hjälp av LISAM. Fakulteten kommer därför att i dialog med 
institutionerna – ibland annat prefekt- och huvudstudierektorsmöten – aktivt 
försöka hitta former för en frivillig övergång så att alla kurser så småningom 
använder sig av LISAM. 
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I strategin att särskilt lyfta fram goda exempel på hur lärplattformen LISAM kan 
användas kommer fakulteten bland annat att lyfta fram goda exempel som 
underlättar integrerad återkoppling på studenternas studieprestationer. 

 

 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 

1 Påverkansarbete 

prefekter/huvudstudierektorer 

Fakultetsledningen Ht2016* 

2 Lyfta fram exempel på hur LISAM kan 

understödja återkoppling  

LGU/PN Ht2016* 

 
* Tidpunkten kan komma behöva justeras beroende på hur länge institutionerna tillåts använda 

nuvarande lösningar med egna webb-servrar och egna kurshemsidor. 

 

Åtgärdsområde 3 – Lika villkor 

Fakulteten har alltsedan den förra studentundersökningen 2012 arbetat med 
åtgärder för att både öka andelen kvinnor och förbättra kvinnors situation inom 
fakultetens utbildningar. Informationsinsatser och utbildningstillfällen har 
organiserats i syfte att öka medvetenheten om kvinnliga studenters situation och 
förändra attityder bland både medarbetare och studenter. En mängd olika 
rekryteringsinsatser görs också för att öka andelen kvinnor på utbildningarna i 
kombination med att utbildningsutbudet utvecklas.  Fakultetens lika-villkorsplan de 
senaste åren griper sig an just ovanstående åtgärdsområde; två fördjupade studier 
har genomförts för att bättre förstå hur särbehandling och diskriminering 
manifesteras. 
 
Då studentundersökningen inte innehåller könsuppdelade frågor om 
diskriminering och kränkning går det inte att från enkäten dra några slutsatser om 
situationen förändrats sedan förra studentundersökningen. De fördjupade studier 
som fakulteten gjort sedan förra enkäten ger dock ingen anledning att tro att 
problemen skulle vara lösta. Tvärtom krävs ett långsiktigt, uthålligt arbete för att 
förändra attityder och kulturer. 
 

Planerade åtgärder 2016/2017 
Som en del av lika-villkorsplanen 2015 genomförde programnämnderna under 2015 
dialoger med flera studentföreningar för att ta del av deras erfarenheter av hinder 
framför allt för kvinnliga studenter. Erfarenheter av särbehandling och 
uppfattningar om vad som kan och bör göras varierar men några erfarenheter och 
förslag var återkommande. En sådan observation var bristen på kvinnliga förebilder 
under det första studieåret på flera utbildningar. Det behöver inte nödvändigtvis 
handla om kursansvarig och examinator utan kan även handla om att möta fler 
kvinnliga lektions- och laborationsassistenter. Bemanningen av kurser är 
institutionernas ansvar men fakulteten kan i sin kursbeställning och i sin delegation 
att utse examinatorer uttrycka ett starkt önskemål om att studenterna inte bara 
möter manliga lärare, särskilt under det första studieåret. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 2016-02-03 
  DNR LIU-2015-00976 

BILAGA 
FST 2016-1.09 

5(5) 
 

 

 
 
 
 
 

 

Vid dialogerna framkom även önskemål om att stötta vissa av föreningarna med till 
exempel inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera 
föreningarna i deras arbete. 
 
Slutligen noteras att studenterna uppenbarligen inte är särskilt bekanta med 
universitetets lika-villkorsarbete då endast 30 procent av de svarande uppger att 
man känner till att man kan vända sig dit vid upplevd särbehandling. Fakulteten 
kommer därför i sin information ännu tydligare kommunicera till vilka olika 
instanser man kan vända sig vid upplevd särbehandling och diskriminering både i 
samband med mottagningen av nya studenter och i kommunikationen med 
studenter senare i utbildningarna. 
 
Fakultetens handlingsplan vad avser lika villkor kommer att samordnas och 
kompletteras både med fakultetens egen årliga lika-villkorsplan och den 
handlingsplan som Strategigruppen för lika villkor (SLV) parallellt tar fram med 
anledning av studentundersökningen. 

 
 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 

1 Uppmuntra till att kvinnliga lärare 

engageras under utbildningens första år 

LGU/PN Ht2017 

2 Stötta studentföreningar med till exempel 

inspirationsföreläsningar kring lika villkor 

LGU Ht2017 

3 Förtydliga informationen om vart man kan 

vända sig vid särbehandling 

Stvl Ht2016 

 

Former för återkoppling på handlingsplanen 

Arbetet med fakultetens handlingsplan kommer att återkopplas i flera 
kanaler. Den viktigaste kommunikationsvägen blir webben, men arbetet 
kommer också diskuteras med LinTek i LGU och med utbildningarnas 
sektioner främst genom programnämnderna. Några av åtgärderna utgörs 
också av direkt information till studenterna, till exempel vid information 
om studieteknik och vart man kan vända sig vid upplevd särbehandling.  
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


