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Förord
Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS, verkar för att alla studenter på Sahlgrenska
Akademin ska ha en god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för att man som student
ska kunna tillgodogöra sig en bra utbildning. Som studentkår möter vi ofta studenter
som delar med sig av erfarenheter från sina studier som antyder en problematisk
arbetsmiljö. Att uppleva hög prestationsångest eller kränkande särbehandling som
bidragit till en stor stress i samband med studier är några av de upplevelser studenter
har vittnat om till studentkåren. Detta innefattar studenter från olika program och med
olika eller inget engagemang i kåren. För att säkerställa en arbetsmiljö som främjar
lärande anser vi det viktigt att studenterna känner att de får utrymme att utvecklas, samt
blir respektfullt behandlade av varandra och av all personal.
För oss i studentkåren blev det intressant att ta reda på hur utbredda dessa upplevelser,
som studenter vittnat om, är på Sahlgrenska akademin. Rapporten bygger på resultaten
från enkäten “Studenttrivsel på Sahlgrenska akademin” och är ett första steg i att
försöka identifiera var det eventuellt brister i studenters studiesituation/arbetsmiljö på
Sahlgrenska akademin.
Tack till alla som har hjälpt oss med den här enkäten och rapporten. Extra stort tack till
Karin Öst som hjälpt oss sammanställa all data.
Utgiven av Sahlgrenska akademins Studentkår, Göteborg 2021
Publicerad: 2021-05-28
Kontakt:
Linnéa Mundin
Kårordförande
ko@saks.gu.se
Malin Andersson
Styrelseledamot med delat ansvar för arbetsmiljöfrågor tillika SHAMO på Sahlgrenska
akademin
malin.andersson@saks.gu.se
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Bakgrund
Enligt svensk lagstiftning har studenter rätt till en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen 1
kap. 3 § likställs studenter i de flesta punkter med arbetstagare. Det innebär att det ställs
krav på studenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö1. I diskrimineringslagen skyddas
studenter mot diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier2.
Studenters arbetsmiljö regleras även i Högskoleförordningen.
Folkhälsomyndighetens rapport från 2018 belyser problematiken med psykisk ohälsa i
samband med studier3 och SAKS stödjer aktivt Sveriges förenade studentkårer, SFS, i
deras treåriga fokusfråga “Arbetsmiljö och hälsa” för att verka för en bättre arbetsmiljö
för studenter. Enligt Göteborgs universitets arbetsordning4 faller ansvaret för studenters
arbetsmiljö på ansvarig prefekt.
På Arbetsmiljöverkets hemsida5 går det att läsa om hantering av mobbning och
kränkande särbehandling på arbetsplatsen i arbetsmiljöarbetet. Bland annat listas hög
sjukfrånvaro och minskad produktivitet som tecken på kränkande särbehandling. Likt en
arbetsplats kostar det universitetet och institutionen pengar när produktiviteten minskar
och sjukfrånvaron ökar även bland studenter. Det borde därför vara i universitetets
intresse att värna om studenters arbetsmiljö.
Karasek och Theorells krav-kontrollmodell kan användas för att beskriva vad som
påverkar känslan av stress. Två parametrar ingår: arbetets krav respektive ens möjligheter
att kontrollera sin arbetssituation. Känslan av stress kan därefter delas in i fyra kvadranter
enligt figur 1 nedan. Således kommer en arbetssituation som karakteriseras av höga krav
och låg kontroll leda till en anspänd arbetsmiljö.

Figur 1: Figuren är en schematisk bild som illustrerar Karasek och Theorells kravkontrollmodell
Sveriges förenade studentkårer, Arbetsmiljöarbetet Inom högre utbildning - En undersökning av lärosätenas arbetsmiljöarbete 2018/2019, SFS dnr P11/1819, Stockholm, 2019
1

2

Diskrimineringslagen 2 kap. 5 §, 19 §

3

Folkhälsomyndigheten, Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas, publicerad 2018-09-06

4

Arbetsordning vid Göteborgs Universitet, Styrdokument Dnr GU 2020/3075, Göteborgs universitet, 2020-12-07

Arbetsmiljöverket. Kränkande särbehandling och mobbning [Internet][Uppdaterad 2019-03-19; citerad: 2020-03-31] Hämtad från:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/#5
5
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SAKS har länge lyssnat till studenters erfarenheter och upplevelser från sina
utbildningar och försökt att hantera de olika situationer som uppstått. Det finns en
uppbyggd frustration inom vissa studentgrupper över att samma problem lyfts gång på
gång utan åtgärder. När vi lyfter de här frågorna upplever vi som studentkår att det
finns en efterfrågan att veta om hur många studenter som känner igen sig i
situationerna som uppstått. Vi ansåg att en studentenkät är bra att börja med för att
försöka besvara det.
I slutet på höstterminen 2020 påbörjades arbetet med utformningen av enkäten, som
sedan fick namnet “Studenttrivsel på Sahlgrenska akademin”.
Under året med distansstudier i samband med pandemin har antalet enkäter till studenter
ökat och många av dem har syftat på att ta reda på studenternas mående under pandemin.
Därför valde vi med denna enkät att inte rikta in oss på studenternas situation specifikt
under pandemin utan vi syftar på att undersöka hur studenterna generellt upplever att de
blir bemötta av både andra studenter och personal på universitetet.
Vår strävan var att få svar från så många studenter som möjligt, även studenter utan ett
utbrett kårengagemang, som studerar vid ett program som börjar på grundnivå på
Sahlgrenska akademin. Enkäten utformades därför så att den skulle vara enkel att besvara
men också enkel att sammanställa.
Syfte
Syftet med rapporten är att identifiera eventuella problemområden i studenters
arbetsmiljö samt undersöka behovet av ytterligare kunskapsunderlag.
Metod
Enkäten
Underlag till rapporten består av en enkät med 19 frågor om trivsel, samt 3 frågor om
kön-, ålder- och programtillhörighet, se bilaga 1. Enkäten var utformad i Google
Formulär. Samtliga frågor hade svarsalternativ på en 5-gradig skala; instämmer inte alls,
instämmer inte helt, varken instämmer eller instämmer inte, instämmer delvis, instämmer
i hög grad, och ett alternativ “ingen uppfattning/vet ej”. Det var endast möjligt att fylla
i ett svarsalternativ per fråga. Frågorna var uppdelade i 3 sektioner; “Möjlighet att känna
trygghet vid genomförandet av kursmoment”, “Möjlighet att ha en inverkan på
utbildningen” och “Möjlighet att klara mina studier”. De 19 frågorna bestod sammanlagt
av 6 påståenden att ta ställning till, ur olika perspektiv, samt en fråga om upplevd
studiesituation.
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Målgrupp
Enkäten riktade sig till aktiva studenter på Sahlgrenska akademin som studerar på ett
program som innefattar grundnivå.
Spridning
Det var möjligt att svara på enkäten från 18 januari 2021 till och med 15 februari 2021.
Enkäten delades på SAKS sociala medier, samt i flera klassgrupper på Facebook. Länk
och information om enkäten fanns även med i utskick av Akademiliv student den 25
januari och 8 februari 2021. Utöver det skickades enkäten ut till samtliga berörda
programs administratörer för vidare spridning till studenterna. Ett flertal påminnelser om
enkäten skickades ut via SAKS sociala medier under tiden enkäten kunde besvaras.
Sammanställning
Insamlad data sammanställdes delvis automatiskt i Google Formulär och övrig data
sammanställdes i Google kalkylblad. Datan separerades utifrån angett
utbildningsprogram och en procentuell sammanställning gjordes för vardera
svarsalternativet per fråga utifrån totalt antal svarande per utbildningsprogram.
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Resultat och Diskussion
Svarsfrekvens
Inom målgruppen finns totalt 3904 antal HST (helårsstuderande) enligt
utbildningsuppdraget för 2021. Begreppet HST är inte motsvarande antalet individer,
men används här för att ge en uppskattning av den procentuella svarsfrekvensen. Totalt
svarade 748 studenter på enkäten. Spridningen av de svarandes programtillhörighet
varierade enligt tabell 1. I tabellen ingår inte de som markerat “vill inte ange” som
programtillhörighet.
Tabell 1: Tabellen visar antal helårsstuderande på respektive program jämfört med antal
svarande per program på enkäten, presenterat i antal och procent.

Sett till hela studentpopulationen är 19 % en låg svarsfrekvens. Jämfört med enkäten som
Sahlgrenska akademin tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten gjorde i
december, som hade en svarsfrekvens på 29 % för Sahlgrenska akademin, är vi nöjda
med 19 %. Under Coronapandemin har studenterna blivit tillsända ett ökat antal enkäter,
vilket kan ha föranlett en lägre svarsfrekvens på grund av enkättrötthet.
Av de 748 svarande identifierade sig 74,6% som kvinnor, 20,5% män, 1,2% annat och
3,7% ville inte ange. Åldersfördelningen av de svarande presenteras i tabell 2.
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Tabell 2: Åldersfördelning presenterat i procent
Ålder
Procent

- 21

22-25

26-30

31-35

36-42

42 -

vill inte ange

22,5 %

38,2 %

22,7 %

7,9 %

3,3 %

1,6 %

3,7 %

Enkätsvar
I tabellerna nedan presenteras svaren i procent utifrån antal svarande, indelat utifrån de
olika perspektiven. Samma resultat presenteras med figurer i bilaga 2.
Definitioner: Med positivt instämmande syftas på studenter som svarat “Instämmer i
hög grad” och “Instämmer delvis”. Med negativt instämmande åsyftas studenter som
svarat “Instämmer inte alls” eller “Instämmer inte helt”. De som svarat “varken
instämmer eller inte instämmer” anses neutrala i frågan.
Jag känner mig trygg att göra misstag inför..
Positivt instämmande

Negativt
instämmande

Varken
instämmer
eller
Instämmer Instämmer instämmer
i hög grad delvis
inte

Ingen
Instämmer Instämme uppfattnin
inte helt
r inte alls g/vet ej

kurskamrater

15,9 %

35,4 %

11,0 %

23,7 %

12,7 %

1,3 %

lärare

9,5 %

32,5 %

9,4 %

26,6 %

21,1 %

0,9 %

handledare

12,9 %

34,9 %

10,6 %

23,3 %

15 %

3,4 %

I en utbildningssituation är det viktigt att känna sig trygg med att göra misstag för att
kunna lära sig. Inför kurskamrater är 51,3 % av respondenterna positivt instämmande
rörande frågan om de känner sig trygga att göra misstag i ett kursmoment, och 36,4 %
negativt instämmande . Inför lärare är det istället 47,7 % som är negativt instämmande
och under 10 % som “instämmer i hög grad”. Inför handledare svarade 47,8 % med
positivt instämmande, varav 3,4 % fler som “instämmer i hög grad” än för lärarna. Det
är tydligt att många inte är helt trygga med att göra misstag inför varken kurskamrater,
lärare eller handledare. Det går inte att avgöra utifrån resultatet om det beror på en
personlig uppfattning eller bristande arbetsmiljö. Däremot kan resultatet användas för
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att bidra till en medvetenhet för att skapa en tryggare lärandemiljö för studenter. Sett till
vardera program (bilaga 3) observeras en spridning av resultatet, men ett generellt mer
positivt instämmande för handledare jämfört med lärare. Troligtvis beror detta på att
handledarens roll är att finnas till hand för att stötta och hjälpa medan en lärare har ett
större ansvar gällande att examinera där studenter inte upplever att det finns samma
utrymme för att göra misstag.
Jag blir respektfullt behandlad av..
Negativt
instämmande

Positivt instämmande

Instämmer Instämmer
i hög grad delvis

Varken
instämmer
eller
instämmer
inte

Ingen
Instämmer Instämmer uppfattni
inte helt
inte alls
ng/vet ej

kurskamrater

68,2%

22,3%

3,6%

2,8%

1,1%

2,0%

lärare

42,4%

36,6%

6,4%

9,8%

2,7%

2,1%

handledare

47,6%

32,0%

4,8%

6,8%

1,9%

6,8%

Sammantaget anser de flesta att de blir respektfullt behandlade av samtliga, men det är
färre som instämmer positivt för lärare (79 %) och handledare (79,6 %) än för
kurskamrater (90,5 %). Gällande att bli respektfullt behandlad av lärare svarade 12,5 %
med ett negativt instämmande. Enligt bilaga 3 finns en spridning sett till programmen,
där biomedicinska analytiker, tandläkare och tandhygienist har en större andel än övriga
program som svarat med ett negativ instämmande gällande lärare. Samma trend ses för
handledare men där är det fler biomedicinska analytikerstudenter som svarat “ingen
uppfattning/vet ej”. I jämförelsen mellan programmen utifrån hur respondenterna svarat
gällande respektfullt bemötande från kurskamrater ses liknande positiva instämmande,
vilket tyder på att det inte finns särskilda problem/kulturer på något specifikt program
studenter emellan. Respekt kan betyda olika för olika personer men det är en fråga alla
program borde jobba kontinuerligt med, från student- och lärarperspektivet, för att
främja en god arbetsmiljö.
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Jag blir väl bemött oavsett mina studieprestationer av..
Negativt
instämmande

Positivt instämmande

Instämmer Instämmer
i hög grad delvis

Varken
instämmer
eller
instämmer
inte

Ingen
Instämmer Instämme uppfattnin
inte helt
r inte alls g/vet ej

kurskamrater

57,8%

20,3%

7,1%

4,8%

2,7%

7,2%

lärare

36,3%

24,8%

11,1%

11,7%

4,0%

12,1%

handledare

34,8%

26,9%

12,7%

8,1%

3,0%

14,6%

Det är fler (15,7 %) som svarat med negativt instämmande på denna fråga, utifrån
perspektivet lärare, jämfört med frågan om respektfullt bemötande (12,5 %). Överlag har
studenterna enligt bilaga 3 svarat lika oavsett program. Som studentkår hade vi önskat
att ingen student svarat med ett negativt instämmande på denna fråga. I en lärandemiljö
måste det finnas utrymme för studenterna att utvecklas och göra misstag utan att detta
får framtida konsekvenser i bemötande. Att förvänta sig att studenterna uppnått
lärandemålen på förhand är orimligt och ens prestationer ska oavsett inte påverka
bemötandet från undervisande personal.
Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför..
Positivt

Negativt

instämmande

instämmande
Varken

instämmer
Instämme
eller
r i hög
Instämmer instämmer
grad
delvis
inte

Ingen
Instämmer Instämmer uppfattni
inte helt
inte alls
ng/vet ej

kurskamrater

49,4 %

32,8 %

6,8 %

7,4 %

2%

1,6 %

lärare

18,3 %

35,7 %

11,7 %

21,1 %

9,7 %

3,6 %

25,8 %

14,7 %

15,7 %

9,5 %

14,2 %

programledningen 20 %
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Detta resultat visar att många studenter inte känner en trygghet i att framföra åsikter
kring utbildningen, både inför lärare (positivt instämmande 54 % och negativt
instämmande 30,8 %) och programledning (positivt instämmande 45,5 % och negativt
instämmande 25,2 %). Det finns en stor spridning mellan programmen, enligt bilaga 3.
Resultatet från arbetsterapeutprogrammet visar inget negativt instämmande alls, utifrån
samtliga perspektiv. Tandläkarprogrammet sticker ut som det enda programmet där fler,
17 %, svarat “Instämmer inte alls” än de 12 % som svarat “Instämmer i hög grad” utifrån
perspektivet lärare. Detta ser vi som allvarligt. För att arbetsmiljön och studentinflytandet
ska fungera väl måste studenterna känna att de kan framföra sina åsikter. Vi ser ett behov
av att Sahlgrenska akademin utreder orsaken till detta resultat och SAKS utgår från att
programledningen för tandläkarprogrammet tar frågan på allvar. SAKS är inte förvånade
över resultatet då det är flera studenter som uttryckt en rädsla för repressalier om de
skulle framföra negativa åsikter kring sin utbildning.
Att våga framföra åsikter anser vi som studentkår extremt viktigt för ett kontinuerligt
förbättringsarbete av både utbildning och arbetsmiljö, samt för ett starkt
studentinflytande. Som det står i bakgrunden är det viktigt att kunna påverka sin
arbetssituation (här studiesituation) för att upprätthålla en god psykisk hälsa. Om
studenter inte är trygga med att framföra åsikter har de inte heller möjlighet att påverka
sin studiesituation. Bristerna på den här punkten kan således leda till psykisk ohälsa.
Jag är trygg med att framföra andras studenters åsikter inför..
Negativt
instämmande

Positivt instämmande

lärare

Instämmer Instämmer
i hög grad delvis

Varken
instämmer
eller
instämmer
inte

Ingen
Instämmer Instämme uppfattnin
inte helt
r inte alls g/vet ej

23 %

26,2 %

15,6 %

11,7 %

7,8 %

15,7 %

20,8 %

15 %

10,7 %

8,6 %

22,7 %

programledninge
n
22,3 %

Det många som svarat “ingen uppfattning/ vet ej” på denna fråga. Frågan är nog främst
lämpad för studentrepresentanter, men fler verkar trygga med att framföra andras åsikter
än sina egna. Däremot ses enligt bilaga 3 att över 25 % av respondenterna från
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tandteknikerprogrammet svarat “Instämmer inte alls” på denna fråga utifrån perspektivet
lärare. Återigen vill SAKS poängtera vikten av att akademin och programmen arbetar
aktivt med frågan gällande tryggheten i att framföra åsikter om utbildningen för att öka
studentinflytandet. Vi behöver tillsammans arbeta för öppna forum för konstruktiv
dialog.
Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av..
Negativt
Positivt instämmande

instämmande
Varken

Instämmer Instämmer
i hög grad delvis

instämmer
eller
instämmer
inte

Ingen
Instämmer Instämmer uppfattnin
inte helt
inte alls
g/vet ej

kurskamrater

45,4 %

26,9 %

11,2 %

8,6 %

4,6 %

3,4 %

lärare

21,6 %

37,2 %

14,6 %

15,7 %

7,5 %

3,4 %

handledare

30,6 %

35,7 %

10,1 %

9,7 %

4,2 %

9,7 %

Totalt sett är det 58,8 % som instämmer positivt gällande lärare och 66,3 % gällande
handledare. Utifrån perspektivet lärare har 23,2 % svart med ett negativt instämmande
och utifrån handledare är siffran 13,9 %. Mellan programmen, enligt bilaga 3, ser vi en
relativt jämn fördelning av svaren med några undantag. Respondenter på
sjuksköterskeprogrammet urskiljde sig då en högre andel (30%) jämfört med totalen hade
ett negativt instämmande gällande perspektivet stöd från lärare. Detta sågs för
perspektivet handledare för respondenter på tandhygienist- (15%) och
tandteknikerprogrammet (50%). Tandläkarprogrammet var det enda program där andel
svarande med negativt instämmande var högre för både perspektivet stöd från lärare
(34%) och handledare (26%) jämfört med totalt sett. Tandtekniker har flest svarande
procentuellt, av de olika programmen, på negativt instämmande vad gäller stöd från
kurskamrater. Det vore intressant att undersöka vidare, då brist på socialt stöd kan ha
negativ inverkan på psykisk hälsa.
Hur mycket stöd studenter upplever att de behöver är individuellt. Det är ändå viktigt att
studenter får det stöd de behöver.
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Jag är nöjd med min studiesituation
Positivt instämmande

Negativt instämmande

Instämmer i Instämmer
hög grad
delvis

Varken
instämmer eller Instämmer
instämmer inte inte helt

Instämmer
inte alls

Ingen
uppfattning/
vet ej

22,1 %

9,4 %

11,7 %

1,1 %

36,3 %

19,4 %

Det är fler som har positivt instämmande (58,4 %) än negativt (31,1 %), sett till totalt
antal svarande. De program där flest procentuellt sett uppger sig nöjda med sin
studiesituation är arbetsterapeutstudenter och dietiststudenter, något vi ser genomgående
på alla frågor. Coronapandemins effekter på utbildning kan ha påverkat svaren här mer
än vad det var tänkt. Fysioterapeutstudenterna, som exempel, har fler med negativt
instämmande på denna fråga än vad de haft för de andra frågorna, där svaren varit
mestadels positiva instämmanden. I övrigt har vi försökt utgå från en generell
uppfattning och inte utefter de nuvarande omständigheterna. Oavsett pandemins
inverkan är det så här studenter upplever sin studiesituation. Jämförs programmen ses en
ganska jämn fördelning, med stor spridning inom programmen, vilket skulle kunna styrka
att studenter på Sahlgrenska akademin har en ganska liknande studiesituation med alla
dess styrkor och brister.
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Slutkommentar
Resultatet av enkäten bekräftar den bild vi redan har utifrån de muntliga vittnesmål vi
som kår får ta del av, samt den informationen vi får av Göteborgs universitets
Studentkårers, GUS, student- och doktorandombud. Det finns program som
återkommande har mer positivt instämmande, och program som återkommande har mer
negativt instämmande, när vi jämför programmen i bilaga 3.
Resultat SAKS anser viktiga att belysa från enkäten är att det finns studenter som inte
anser sig bli respektfullt behandlade av framförallt lärare, det finns en problematik
gällande trygghet för studenter att framföra åsikter kring sin utbildning och att runt 30
% av de svarande inte anser sig nöjda över sin studiesituation. Enkäten syftade till att
undersöka om det fanns områden på Sahlgrenska akademin som behöver fördjupade
insatser. Vissa problem är liknande på samtliga program, medan några problem framstår
mer uttalande på ett par program. Då enkäten inte besvarar orsaker till avvikelserna, utan
syftar till att kunna belysa att de existerar, är det viktigt att varje ansvarig för studenters
arbetsmiljö tar till sig resultatet från denna enkät för att vidare undersöka orsakerna till
de specifika problemen. Vi ser att det finns brister i studenternas arbetsmiljö och det
behöver hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje program bör därför
fördjupa sig i orsakerna till de problem som identifieras på respektive program, för att
säkerställa en god arbetsmiljö för studenter.
Enkäten “Studenttrivsel på Sahlgrenska akademin” var ett första steg från SAKS sida att
synliggöra, samt påbörja arbetet att följa upp de muntliga vittnesmål som inkommit till
kåren och undersöka prevalensen av den problematik vittnesmålen talar om.
Som avslutande ord vill SAKS tacka alla studenter som besvarat enkäten. SAKS arbetar
ständigt för att studenter har en god arbetsmiljö som ger studenterna förutsättningar att
klara av sina studier. Det arbetet avslutas inte i och med att denna rapport publiceras,
utan SAKS följer och bevakar studenternas arbetsmiljö kontinuerligt.
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Bilaga 1. Enkätfrågor
Sektion 1 “Möjlighet att känna trygghet vid genomförandet av kursmoment”
●

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför kurskamrater”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför lärare”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför handledare”

Svarsalternativ:
○

●

Instämmer i hög grad
○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir respektfullt behandlad av kurskamrater”

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis
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●

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir respektfullt behandlad av medstudenter”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir respektfullt behandlad av lärare “

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir respektfullt behandlad av handledare”

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej
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●

“Jag blir väl bemött av kurskamrater oavsett mina studieprestationer”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir väl bemött av lärare oavsett mina studieprestationer”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag blir väl bemött av handledare oavsett mina studieprestationer”

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

Sektion 2 “ Möjlighet att ha en inverkan på utbildningen
●

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför kurskamrater “

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis
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●

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför lärare”

Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför programledningen

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

● “Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför
lärare”
Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

● “Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför
programledningen”
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Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

Sektion 3 “Möjlighet att klara mina studier”
● “Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av kurskamrater”
Svarsalternativ:

●

○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av lärare”

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

● “Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av handledare under
kursmoment”
Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls
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○
●

Ingen uppfattning/vet ej

Jag är nöjd över min studiesituation

Svarsalternativ:
○

Instämmer i hög grad

○

Instämmer delvis

○

Varken instämmer eller instämmer inte

○

Instämmer inte helt

○

Instämmer inte alls

○

Ingen uppfattning/vet ej

Sektion 4 Studentuppgifter
●

“Vilket program läser du?”

Svarsalternativ:

●

○

Apotekarprogrammet

○

Arbetsterapeutprogrammet

○

Audionomprogrammet

○

Biomedicinska analytikerprogrammet

○

Fysioterapeutprogrammet

○

Dietistprogrammet

○

Logopedprogrammet

○

Läkarprogrammet

○

Röntgensjuksköterskeprogrammet

○

Sjuksköterskeprogrammet

○

Tandhygienistprogrammet

○

Tandläkarprogrammet

○

Tandteknikerprogrammet

○

Vill inte ange

“Ålder”

Svarsalternativ
○

-21år

○

22-25år

○

26-30år
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●

○

31-35år

○

36-42år

○

42år-

“Kön”

Svarsalternativ
○

Kvinna

○

Man

○

Annat

○

Vill inte ange
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Bilaga 2. Enkätsvar alla
Sektion 1 “Möjlighet att känna trygghet vid genomförandet av kursmoment”

Sektion 2 “ Möjlighet att ha en inverkan på utbildningen”

Sektion 3 “Möjlighet att klara mina studier”

Sektion 4 “Studentuppgifter”

Bilaga 3. Svar per program
Sektion 1 “Möjlighet att känna trygghet vid genomförandet av kursmoment”
“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför kurskamrater”

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför kurskamrater”

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför lärare”

“Jag känner mig trygg att göra misstag i ett kursmoment inför lärare”

“Jag känner mig trygg göra misstag i ett kursmoment inför handledare”

“Jag känner mig trygg göra misstag i ett kursmoment inför handledare”

“Jag blir respektfullt behandlad av kurskamrater”

“Jag blir respektfullt behandlad av kurskamrater”

“Jag blir respektfullt behandlad av medstudenter”

“Jag blir respektfullt behandlad av medstudenter”

“Jag blir respektfullt behandlad av lärare “

“Jag blir respektfullt behandlad av lärare “

“Jag blir respektfullt behandlad av handledare”

“Jag blir respektfullt behandlad av handledare”

“Jag blir väl bemött av kurskamrater oavsett mina studieprestationer”

“Jag blir väl bemött av kurskamrater oavsett mina studieprestationer”

“Jag blir väl bemött av lärare oavsett mina studieprestationer”

“Jag blir väl bemött av lärare oavsett mina studieprestationer”

“Jag blir väl bemött av handledare oavsett mina studieprestationer”

“Jag blir väl bemött av handledare oavsett mina studieprestationer”

Sektion 2 “ Möjlighet att ha en inverkan på utbildningen”
“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför kurskamrater “

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför kurskamrater “

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför lärare”

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför lärare”

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför programledningen”

“Jag är trygg med att framföra åsikter kring utbildningen inför programledningen”

“Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför lärare”

“Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför lärare”

“Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför programledningen”

“Jag är trygg med att framföra andra studenters åsikter kring utbildningen inför programledningen”

Sektion 3 “Möjlighet att klara mina studier”
“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av kurskamrater”

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av kurskamrater”

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av lärare”

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av lärare”

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av handledare under kursmoment”

“Jag får det stöd jag behöver för att klara mina studier av handledare under kursmoment”

“Jag är nöjd över min studiesituation”

“Jag är nöjd över min studiesituation”

