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Studiesocial enkät, om vardagen som student  

Beskrivning  
Enkäten vänder sig till alla som läser kurser eller utbildningar på SLU.  
Syfte  
Vi vill ta reda på mer om hur du som student upplever studiemiljön på din utbildning. Det rör både din 
fysiska hälsa och de krav och prestationer som har med utbildningen att göra. Syftet är att ta reda på vad 
som kan förbättras för att du som student ska trivas med din utbildning.  
Användningsområde  
Resultatet presenteras för utbildningsansvariga på olika nivåer inom universitetet. Kårerna har haft stort 
inflytande över enkäten och kommer också att kunna använda resultaten i sitt arbete. En enkät som har 
låg svarsfrekvens har begränsat värde, därför är det viktigt att DU svarar!  
Ansvarig utgivare  
Grundutbildningsrådet vid SLU 

 
Frågor om hur du mår  
Denna första (av fyra) delar handlar om hur du mår. Frågorna har vi lånat av Studenthälsan i Uppsala som 
har lång erfarenhet av liknande undersökningar. 

Har du ofta (varje vecka) besvärats av något av följande? 
 
 
* 1.1  Ont i nedre delen av ryggen? 

Ja      Nej  
* 1.2  Ont i nacke/axlar/skuldror?  
 Ja      Nej  

* 1.3  Ont i huvudet?  
 Ja      Nej  

* 1.4  Känt dig pressad och haft svårt att 
slappna av?  
 

Ja      Nej  

* 1.5  Känt dig nedstämd, olustig ledsen?  
 Ja      Nej  

* 1.6  Haft koncentrationssvårigheter?  
 Ja      Nej  

* 1.7  Sömnproblem?  
  Ja      Nej  

1.8  Om du svarat ja på något av ovanstående, 
tror du att det beror på studiemiljön?  
 

Ja      Nej      Vet ej 

 
 
* 1.9  Har du besvärats av andra fysiska besvär som du relaterar till studiemiljön?  

  Ja      Nej  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
Trivsel och andra förutsättningar  
Denna andra underavdelning handlar om vardagen för dig som student.  
 
* 2.1  Jag trivs generellt sett rätt bra med tillvaron.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt  
 
* 2.2  Jag gillar studentlivet.  

  Håller med      Håller inte med      Jag lever inte "studentliv"  
 
* 2.3  Det är bra stämning i studentgruppen på min utbildning.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt  
 
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 2.4  Ingen har anledning att känna sig kränkt, varken av lärare eller av studenter.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt  
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Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 2.5  Bland studenterna förekommer nedsättande kommentarer om vissa grupper av 
studenter.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 2.6  Studenternas åsikter tas på allvar av lärarna.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 2.7  Hur mycket tid ägnar du åt studierna?  
(Här menas både schemalagda föreläsningar, labbar, grupparbeten etc. och dina egna studier.)  

  Jag skulle kunna plugga mer, men behöver inte.  

  Jag pluggar ca 30-40 h / vecka  

  Jag pluggar mer än 40 h / vecka  

  Jag pluggar mer än 50 h / vecka  
 
* 2.8  Det är ett högt skruvat tempo på min utbildning.  

  Håller med      Håller inte med  
 
* 2.9  De inlämningsuppgifter vi får tar orimligt mycket tid.  

  Håller med      Håller inte med     Har inte haft inlämningsuppgifter.  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 2.10  Det är pressande med studiemedelsgränsen.  
(D.v.s. att det krävs 15 avklarade poäng/ termin för att få fortsatta studiemedel)  

  Håller med      Håller inte med  
 
* 2.11  Hur är din ekonomi?  

  Helt trygg.      Jag klarar mig.      Tungt vissa månader.      Ständigt i kris.  
 
* 2.12  Arbetar du vid sidan av studierna?  

  Nej      Nej, men jag skulle vilja 

  Ja, mindre än 15 h /vecka       Ja, 16-20 h /vecka      Ja, mer än 21 h / vecka 
 
Mer om hur det är att plugga  
Mycket har hänt inom högskolevärlden de senaste 10 åren. Studenterna idag har förmodligen ett helt 
annat sätt att se på sina studier. Det är det som följande frågor handlar om.  
 
* 3.1  Undervisningen är bra och intressant, jag försöker delta i alla moment.  

  Håller med      Håller inte med  
 
* 3.2  Jag skulle kunna tänka mig att forska.  

  Ja      Nej      Vet ej  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 3.3  Jag är aktiv och ställer frågor.  

  Ja      Nej 
 
* 3.4  Jag har ofta svårt att motivera mig inför studierna.  

  Ja      Nej 
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* 3.5  Det är för mycket schemalagd undervisning.  

  Ja      Nej 
 
* 3.6  Jag ber ofta att få föreläsninganteckningar av kompisar för att slippa gå själv.  

  Ja      Nej 
 
* 3.7  Jag väljer ibland aktivt att göra omtenta.  

  Ja      Nej 
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 3.8  Utbildningen är för mig ENBART ett sätt att få ett bra jobb.  
Du som tycker att studietiden i sig har ett alldeles särskilt värde håller inte med om detta påstående!  

  Håller med      Håller inte med 
 
* 3.9  Ibland tvivlar jag på om jag kommer att klara av studierna.  

  Håller med      Håller inte med      Vet ej/ ingen åsikt 
 
* 3.10  Har du funderat på att sluta plugga?  

  Ja ofta, jag vill nog hellre jobba.  

  Jag har övervägt att byta till annan högskola/ univ.  

  Jag har övervägt att byta utbildning inom SLU.  

  Jag har övervägt byte till helt annat utbildningsområde.  

  Nej, jag har hamnat rätt.  
 
* 3.11  Tycker du att dina förväntningar har motsvarats hittills vad gäller följande tre områden?  

   Ja 
Nej, 

bättre! 
Nej, 

sämre. 
Vet ej/ 

ingen åsikt 

 Servicenivån på administrationen 
(vägledning, antagning, intyg etc.)      

 Miljön på Campusområdet.      

 Utbildningen som helhet.      
 
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
* 3.12  Vilken är din uppfattning om de första dagarna på utbildningen?  

Introduktions/ välkomstprogrammet är oftast ett samarbete mellan kårerna och utbildningsansvariga på 
SLU. Det är helheten som avses.)  

   Instämmer 
Instämmer 

inte 
Vet ej/ 

ingen åsikt. 

 Programmet var jättekul!     

 Jag kände mig välkommen.     

 Överambitiöst upplägg.     

 Jag kände mig obekväm.     

 Jag valde bort det mesta.     
 
* 3.13  Mot bakgrund av dina samlade erfarenheter hittills, skulle du välja samma utbildning 
igen?  

  Ja      Nej      Vet ej  
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Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
Några basdata  
Vi försäkrar att svaren inte kommer att kopplas på ett sådant sätt att det går att identifiera enskilda 
studenter. Ålder, kön, etc. hanteras var för sig, inte sammantaget.  
 
* 4.1  Jag är  

  Kvinna      Man  
 
* 4.2  Ålder:  

  24 eller yngre      25- 30      30 eller äldre  
 
4.3  Har du barn?  
Utbildningarna får ofta kritik för att planeringen inte tar hänsyn till studenter som har föräldraansvar. Du 
som svarar ja, kommentera gärna!  

  Nej      Ja  
Ev kommentar:  

___________________________________________________ 
 
4.4  Vilken utbildning läser du?  
Här nedan listas de långa utbildningarna.  
 

  Agronomprogrammet  

  Hortonomprogrammet  

  Skogsvetarprogrammet  

  Landskapsarkitekt Ultuna  

  Landskapsarkitekt Alnarp  

  Veterninärprogrammet  

  Bioteknologiprogrammet  

  Naturresursprogrammet  

  Ekonomprogrammet 

4.5  Vilken utbildning läser du?  
Här nedan listas de korta utbildningarna.  
 

  Landskapsingenjörsprogrammet  

  Lantmästarprogrammet  

  Skogsingenjörsprogrammet  

  Trädgårdsingenjörsprogrammet  

  Djursjukvårdarprogrammet  

  Hippologprogrammet  

  Livsmedelsingenjör/ Mat och teknologi  

 
4.6  Jag läser annat på SLU, nämligen:  

  Fristående kurser      Magisterprogram      Forskarutbildning      Annat 
 
Tack för att du svarade på våra frågor! 


	Studiesocial enkät, om vardagen som student 

