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Handlingsplan för studentundersökningen 2017 
 

Bakgrund 

Linköpings universitet genomförde under våren 2017 en studentundersökning 
riktad till studenter vid Linköpings universitet. Universitetsledningen har i ett 
beslut (DNR LiU-2017-00874) bland annat uppdragit till respektive fakultet att se 
till att resultaten sprids inom fakulteten och behandlas inom de organ där beslut om 
förbättringsåtgärder fattas. Reviderade handlingsplaner med redovisning av 
beslutade åtgärder skall överlämnas till bitr. universitetsdirektör senast den 1 
februari 2018. Slutrapport med redovisning av genomförda åtgärder för 2015 och 
2017 års Studentundersökning ska överlämnas till bitr. universitetsdirektör senast 1 
november 2019. 

 

Förslag till beslut 

Fakultetsstyrelsen föreslås besluta 

- att fastställa bifogad handlingsplan avseende Studentundersökningen 2017. 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Handlingsplan Studentundersökningen 2017 

 

Delges: 

Rektor 

Prorektor 

Biträdande universitetsdirektören 

Programnämnderna 

 

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

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson (föredragande), 

Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar 

Holmberg, Lena Miranda, Linnea Michel, Lina Grudd och Magdalena Smeds. 

Vidare har närvarit allmänföreträdare Lena Strömbäck, fackliga företrädare Janerik 

Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens 

sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Handlingsplan Studentundersökningen 2017  

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 

LiU genomförde under våren 2017 en studentundersökning riktad till studenter vid 
Linköpings universitet. Enkäten besvarades av totalt 2932 av fakultetens studenter, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 41%. Den förra studentundersökningen genomfördes två år 
tidigare, 2015, och då svarade 3790 eller 55% av fakultetens studerande. Svarsfrekvensen 
har alltså minskat kraftigt. 
 

Resultatet av Studentundersökningen visar, liksom de fyra tidigare genomförda undersök-
ningarna (2008, 2010, 2012 och 2015), att studenterna vid den tekniska fakulteten är 
mycket nöjda med livet som student. Då studenterna svarat på frågan ”Sammanfattnings-
vis, hur nöjd eller missnöjd är du med livet som student på LiU?” på en femgradig skala 
erhålls ett medelvärde på 4.3. Samma värde erhölls på frågan även vid de senaste två 
undersökningarna. Studenterna rekommenderar både LiU och sin utbildning i hög ut-
sträckning (betyg 4.5 respektive 4.4 på en femgradig skala). Viljan att rekommendera LiU 
har minskat något (-0.1) jämfört med 2015, medan viljan att rekommendera sitt program är 
på samma nivå 2017 som 2015. Studenterna är stolta att studera på LiU (4.4), tycker att det 
är god stämning på utbildningarna (4.3) och uppskattar mottagningen då nya studenter 
introduceras till sina studier (4.5). 
Mindre nöjda är studenterna med tillgången till matplatser och mikrovågsugnar (3.2), 
tillgången samt kvaliteten på lugna platser och platser för avkoppling (2.6 respektive 3.1), 
tillgången till platser för självstudier (3.0), samt med stödtjänster i form av administrativt 
stöd i LISAM (3.1). Dock har flera av punkterna ovan förbättrats relativt 2015. Man upp-
fattar att läget blivit bättre då det gäller tillgång till matplatser och mikrovågsugnar (+0.2), 
tillgången till platser för självstudier (+0.1) och LISAM uppskattas allt mer (+0.4). Till-
gången till lugna platser och platser för avkoppling har däremot inte förbättrats, utan 
försämrats något (-0.1). 
 
Revision av tidigare handlingsplan från 2015 
Fakulteten har fått i uppdrag att revidera handlingsplanen från 2015 utifrån de nya resultat 
som erhölls vid studentundersökningen 2017. Flertalet områden med låga, eller försäm-
rade, resultat avser lokalfrågor, som ligger utanför fakultetens direkta ansvarsområde. 
I tekniska fakultetens handlingsplan från 2015 lyfts tre åtgärdsområden: 
 

 Återkoppling på studieprestationer 

 Användning av lärplattformen LISAM  

 Lika Villkor (särskilt kvinnliga studenters villkor)  
 

De två första åtgärdspunkterna förväntades alla fakulteter arbeta med inför studentunder-
sökningen 2017, medan den tredje är ett område som den tekniska fakulteten själv valt att 
fokusera mer på. Den handlingsplan som togs fram 2015 innehåller prioriterade åtgärder 
för att förbättra studenternas arbetsmiljö, vem som är ansvarig samt en tidplan. Den inne-
håller även en kort beskrivning av hur arbetet ska återkopplas till studenterna. De punkter 
som lyfts känns fortfarande aktuella och vi avser fortsätta arbeta med dem fram till avstäm-
ningen i november 2019. 
 

Den gemensamma handlingsplanen har diskuterats och arbetats fram i ledningsgruppen 
för grundutbildning (LGU) som består av dekan, prodekan, kanslichef, studeranderepre-
sentanter från LinTek, ordförande i programnämnderna samt utbildningsledarna. 
Resultatet av studentundersökningen har presenterats och handlingsplanen har beslutats 
av fakultetsstyrelsen. 
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Åtgärdsområde 1 – Återkoppling på studieprestationer 
 
Fakulteterna och institutionerna ombads särskilt fokusera på åtgärder som syftade till att 
öka tydligheten, förutsägbarheten samt återkopplingen på studieprestationer inför fram-
tagande av handlingsplaner efter studentundersökningen 2015. Detta för att studenterna 
ska få bättre möjligheter att planera sina studier och därmed få ökad kontroll över de krav 
som ställs, något som är angeläget för att minska upplevd stress. När det gäller ”återkopp-
ling på dina prestationer” har medelvärdet ökat från 2012 (3.2), till 2015 (3.3) och 2017 
(3.4). Samtidigt är det den fråga, som tillsammans med ”lärarnas förmåga att stimulera dig 
i dina studier”, får lägst medelvärde under frågeområdet Utbildning. Intressant är även att 
det i LiUs medarbetarenkät (NMI) framkommer att lärarna anser att de är tillgängliga och 
ger återkoppling i tillräcklig utsträckning till studenterna. Medelvärdet för hela LiUs lärar-
kollegium, på den kombinerade frågan om tillgänglighet och återkoppling, var 2017 4.3, 
medan studenternas skattar tillgängligheten till 3.5 (LiU) respektive 3.8 (LiTH) och åter-
koppling till 3.1 (LiU) respektive 3.4 (LiTH). Avvikelsen mellan hur studenterna respektive 
lärarna uppfattar situationen är således markant. 
 

Vad som är god återkoppling behöver dock situationsanpassas. Återkoppling på studie-
prestationer 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 är 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 resurs-
krävande så omfattningen och formerna för examination och återkoppling måste hela tiden 
vägas mot tillgängliga resurser och andra prioriteringar. När och hur återkoppling 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 åter-
koppling, liksom examination, bör förekomma under kursens genomförande. Effekten av 
återkopplingen blir dessutom avhängig av studentens mottaglighet att tillgodogöra sig 
denna och förutsätter till exempel att studenten arbetar aktivt med kursens lärandemål 
redan från kursstart. 
 

Examinationen förekommer normalt vid kursens slut, men ambitionen bör vara att mom-
ent examineras även under kursens gång och att sådant som examinerats tidigare inte 
examineras om i kursens slutexamination. Ambitionen bör också vara att ge så adekvat 
återkoppling som möjligt på sådan examination så att den kan få effekt redan under pågå-
ende kurs. 
 

Åtgärdsplan från 2015:  

 

1 LGU (ledningsgruppen för grundutbildning) 
2 PUG (pedagogiska utvecklingsgruppen) 

  

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
1 Särskilt fokus på återkoppling vid LiTHs 

utbildningsdag 2016 
 LGU1                             Vt2016 

2 Återkoppling som särskilt utpekat område 
i PUGs utlysningar 2016 & 2017 

 PUG2                             Ht2017 

3 Tidpunkt och former för fördjupad 
information om studieteknik 

 Stvl                                Ht2016 
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Uppföljning och fortsatt arbete: 
Frågor om examination och återkoppling var ett tema för fakultetens utbildningsdag 2016, 
en dag som riktar sig till fakultetens lärare och tar upp olika aspekter av utbildningsupp-
draget. Under dagen presenterade LinTek varför och hur studenterna vill ha återkoppling, 

Madeleine Abrandt Dahlgren (professor i medicinsk pedagogik) talade, tio kursexempel 
presenterades (från olika ämnesområden och med en bredd i kurstyper) och dagen avrund-
ades med en diskussion om vilket stöd som behövs för att förbättra återkopplingen i kurs-
erna.  Examination och återkoppling var även särskilt prioriterade områden vid fakultetens 
årliga utlysning av pedagogiska utvecklingsprojekt både 2016 och 2017. Under 2016 erhöll 
två projektförslag som handlar om återkoppling medel för att genomföra projekten, medan 
tre projekt stöddes vid 2017 års utlysning. Som framgår i åtgärdsområde 2 kan även lär-
miljön LISAM, rätt använd, utgöra ett stöd i återkopplingen till studenterna. Två av de fem 
projekten ovan använder just LISAM som ett verktyg för återkopplingen. 
Då det gäller punkt 3 ser fakulteten ett fortsatt behov av att utöka den befintliga och mycket 
uppskattade introduktionen i studieteknik som idag genomförs i studievägledningens regi i 
samband med utbildningsstarten med ytterligare insatser senare i utbildningen. Sedan 
2016 har studievägledningen tidigarelagt uppföljning av studieresultaten för studenterna i 
årskurs 1 med tre månader, för att på ett tidigare stadium kunna identifiera de studenter 
som har behov av exempelvis ett individuellt samtal om studieteknik. Sedan 2017 inbjuds 
även studenter som går åk 2, och som har studieresultat under en viss gräns, till samma 
föreläsning som erbjuds alla under september det år de går årskurs 1. Denna punkt finns 
det anledning att fortsätta arbetet med då kunskap om studieteknik även kan fungera för 
stressreduktion. På frågan ”Har du någon gång upplevt att något av följande varit ett stort 
hinder för att du ska lyckas med dina studier vid LiU?” har alltfler markerat psykisk ohälsa 
och negativ stress. Dessa två punkter, av totalt tio punkter, är de som i särklass sticker ut 
och en ökning av antalet som svarat så finns såväl mellan 2012 och 2015 som mellan 2015 
och 2017. En tidpunkt som identifierats som pressande för många studenter är i början av 
årskurs 3, då studenterna ska ha nått en viss poänggräns för att få påbörja sina kandidat-
projekt under vårterminen. Studievägledningen avser att implementera ett mer 
strukturerat vägledningssätt, ”Studenthjulet”, där man i individuella samtal arbetar för att 
sortera ut de faktorer som påverkar studieresultatet i det enskilda fallet samt ta fram en 
plan för gruppvis vägledning, framförallt kring studieteknik och planering. Ambitionen 
med arbetet är såväl att hjälpa studenten vidare i sina studier som att minska den upplevda 
stressen. 
 

Reviderad åtgärdsplan: 

 
Fakulteten ser positivt på de planer som Studenthälsan presenterat för att arbeta vidare 
med frågan. 
 
  

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
1 Särskilt fokus på återkoppling vid LiTHs 

utbildningsdag 2016 
 LGU                              Vt2016 

2 Spridning av resultatet av de genomförda 
PUG-projekten från 2016 & 2017 med 
anknytning till återkoppling 

 PUG                              Ht2019 

3 Utöka studievägledningens förebyggande 
arbete kring studieteknik 

 Stvl                                Vt2018 
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Åtgärdsområde 2 – LISAM 
 

Den andra åtgärdspunkten, som alla fakulteter ålades att arbeta med efter studentunder-
sökningen 2015, var den interaktiva lärmiljön LISAM. Användandet av LISAM skiljer sig 
mellan institutionerna, men även inom olika miljöer på en och samma institution. Systemet 
drogs inledningsvis med vissa tekniska/funktionella svagheter, men systemet har utvecklats 
och de flesta av dessa har nu åtgärdats. Tekniska fakulteten bedömer att det bästa sättet att 
få fler att använda sig av systemet är att visa på goda exempel på vilka möjligheter som 
LISAM erbjuder, både för en enskild kurs, men framför allt, för att skapa en enhetlig lär-
miljö för den enskilde studenten. Eftersom nuvarande lokala lösningar med institutions-
specifika webb-servrar kommer att försvinna måste samtliga kurser, inom inte allt för lång 
tid, migrera till LISAM. Parallellt kommer förmodligen studenterna i allt högre grad 
efterfråga detta, då allt fler kurser genomförs med hjälp av LISAM och det finns tydliga 
fördelar för studenterna med en sammanhållen lärmiljö. Fakulteten kommer därför att i 
dialog med institutionerna, bland annat via prefekt- och huvudstudierektorsmöten, aktivt 
försöka hitta former för en frivillig övergång, så att alla kurser så småningom använder sig 
av LISAM.  
 

I strategin att särskilt lyfta fram goda exempel på hur lärplattformen LISAM kan användas 
kommer fakulteten bland annat lyfta fram goda exempel som underlättar integrerad åter-
koppling på studenternas prestationer. 
 

Åtgärdsplan från 2015:  
 

 

 

Uppföljning och fortsatt arbete: 
Studenterna uppskattar lärplattformen LISAM alltmer, men fortfarande finns anledning att 
arbeta vidare med samma åtgärdspunkter framöver, för att fler kurser ska finnas i systemet 
och för att systemets funktionalitet ska nyttjas på ett bra sätt. 
 

Reviderad åtgärdsplan: 

 

 
Åtgärdsområde 3 – Lika Villkor 
 

Tekniska fakulteten har alltsedan 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 medveten-
heten 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.  
 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
1 Påverkansarbete prefekter/huvudstudie- 

rektorer 
 Fakultetsledningen    Ht2016*                         

2 Lyfta fram exempel på hur LISAM kan  
understödja återkoppling 

 LGU/PN                       Ht2016* 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
1 Påverkansarbete prefekter/huvudstudie- 

rektorer 
 Fakultetsledningen    Ht2019                         

2 Lyfta fram exempel på hur LISAM kan  
understödja återkoppling 

 LGU/PN                       Ht2019 
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I studentundersökningen 2017 svarar 116 av totalt 2763 svarande att de personligen, i 
samband med sina studier vid LiU, upplevt att de blivit utsatta för mobbning. Motsvarande 
siffror för sexuella trakasserier är 213 av totalt 2811 svarande. I båda fallen anges sedan att 
de främst är utsatta av medstudenter, men i 22 av 141 fall då det gäller mobbning och 39 av 
248 fall då det gäller sexuella trakasserier anger de drabbade studenterna att det är lärare 
eller handledare som utsatt dem. Av de olika diskrimineringsgrunderna är det kön (327 
jakande svar), ålder (114 jakande svar) och etnisk tillhörighet (71 jakande svar) som sticker 
ut.  
 

Två fördjupade studier har genomförts för att bättre förstå hur särbehandling och diskrim-
inering manifesteras. Det är dock omöjligt att utifrån studentundersökningens frågor dra 
slutsatser om situationen förändrats då det gäller diskriminering och kränkande beteende, 
eftersom frågorna inte är könsuppdelade. Det finns heller ingen anledning att tro att de 
problem som de fördjupade studierna pekade på skulle vara lösta, utan inom detta område 
krävs ett långsiktigt, uthålligt arbete för att förändra attityder och kulturer.  
 
Åtgärdsplan från 2015:  
 

 
 

Uppföljning och fortsatt arbete: 
Som en del av tidigare Lika Villkorsplan har programnämnderna genomfört dialoger med 
flera studentföreningar för att ta del av deras erfarenheter av eventuella hinder för framför 
allt kvinnliga studenter. Erfarenheterna av särbehandling och uppfattningar av vad som 
kan och bör göras varierade, men en punkt som framkom var önskemål om kvinnliga 
förebilder. Bemanningen av kurser är institutionernas ansvar, men fakulteten kan i sin 
kursbeställning och i sin delegation avseende utseende av examinatorer, uttrycka ett starkt 
önskemål om att studenterna i så stor utsträckning som möjligt ska möta lärare med olika 
kön och etnisk bakgrund, särskilt under det första studieåret. Vid samtalen framkom även 
önskemål om att stötta vissa av föreningarna med till exempel inspirationsföreläsningar 
och andra aktiviteter som kan stimulera föreningarna i deras arbete. Att detta är ett prio-
riterat område har utbildningsledargruppen och LinTek förmedlat inför sektionernas 
planering av de aktiviteter de vill genomföra och be om ekonomiskt stöd för, såväl 2016 
som 2017. Vid Lingsektionen har man exempelvis dragit igång tjejföreningen Tingeling. 
Slutligen noterades att studenterna inte var särskilt bekanta med universitetets lika vill-
korsarbete. Fakulteten har förstärkt sina informationsinsatser om vart man kan vända sig 
vid upplevd diskriminering och särbehandling och bidragit till spridning av den nya 
broschyren ”Vägledning vid hantering av kränkande behandling vid Linköpings univer-
sitet”. 
 

Under december 2017 arrangerades ett möte där universitets- och fakultetsledningarna 
mötte företrädare för studentkårerna samt sektionsstyrelserna för att diskutera frågor kring 
mobbning och sexuella trakasserier, såväl mellan medstudenter som mellan anställd 
personal och studenter. Återkommande möten planeras för att adressera frågorna 
framgent. 
 

 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 
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Fakultetens handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor har nyligen 
reviderats (Dnr LiU-2017-01558). I denna fastslås nedanstående punkter som fakulteten 
avser arbeta med under perioden 2017-2019, med anknytning till grundutbildningen och 
dessa punkter integreras även i denna handlingsplan. 
 

Reviderad åtgärdsplan: 

 

 

 

 Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
1 Vid Tekniska högskolan finns en webbaserad 

kurs för lektions- och laborationsassistenter 
med syfte att öka medvetenheten om jäm- 
ställdhetsfrågor och lika villkor. Åtgärden 
avser (1) fortsatt utveckling av kursen, (2) 
implementering på samtliga institutioner 
samt (3) realisering av en hållbar organisa- 
tion för kursens långsiktiga utveckling.  

 
 

Genuslektorn               Vt2019 
med årlig 
uppföljning 

 
 

2 Systematisk uppföljning av genomström- 
ningssiffror och vidta åtgärder framför 
allt vid signifikanta skillnader eller låg 
genomströmning. (Åtgärden är även en del 
av fakultetens kvalitetssäkringssystem för  
utbildning.) 

 LGU                               Årlig 
uppföljning 
i kvalitets- 
utvärderingar 

 

3 Studentrekryteringskampanj med bland  
annat särskilt fokus på utbildningar med  
data-/elektroinriktning. (Till detta  
kommer även insatser i programnämnd- 
ernas marknadsföring.) 

 LGU och                         Vt2019 
kommunikatörerna      med uppfölj- 

ning Vt2018 

4 Fortsatt arbete kring differentierad kurs- 
uppstart. Framför allt i programmering,  
men även andra ämnen såsom matematik 
kan bli aktuella. 

 LGU                                 Vt2019 
 med årlig                                              
uppföljning 

 
5 Samarbete med andra aktörer för att öka 

intresset för STEM-utbildning med sär- 
skilt fokus på jämställdhet och i sam- 
verkan med studentföreningar, företag, 
årets alumn 2017, studenter samt lokala/ 
nationella organisationer såsom  
Womengineer. 

 LGU och                         Vt2019 
kommunikatörerna      med årlig 

uppföljning  

6 Förtydliga NSS uppdrag att i sina projekt 
motverka könsbundna studieval. 

 Fakultetsstyrelsen        Beslut  
och NSS                           januari 2018 

 och därefter 
 löpande 
 arbete        

7 Samverkan kring jämställdhetsintegrering 
med KTH och Chalmers 

 Genuslektorn                 Löpande 
 fram till 
 Vt2019 
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Former för återkoppling på handlingsplanen till studenterna 
 
Arbetet med fakultetens handlingsplan kommer att återkopplas via flera kanaler. Den 
viktigaste kommunikationsvägen blir webben, men arbetet kommer också diskuteras med 
LinTeks studeranderepresentanter i LGU och med studentsektionerna, främst genom 
programnämnderna. Åtgärderna kring studieteknik innebär även direkt information till 
studenterna. 

 


	18-1-20 BESLUT Handlingsplan SU2017
	18-1-20 BILAGA Handlingsplan SU2017

