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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Basåret 
Närvarande vid dialogen 5/10-2021:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Karin Enander, Kia Ölvander, Jesper Thorén 
Vid dialogen saknades Annalena Kindgren samt studeranderepresentanten Viktor Larsson på grund av sjukdom. 
 
Basåret är en förutbildning med syfte att ge särskild behörighet i matematik och naturvetenskap för de som avser söka vidare till en utbildning som har 
sådana behörighetskrav. Alla rubriker i LiUs mall för kvalitetsrapporten är därför inte aktuella och avsnitten om forskningsanknytning och 
arbetslivsperspektiv finns därmed inte med. Istället har ett avsnitt om söktryck, antagning och genomströmning adderats för att analysera relevanta 
aspekter att ha kännedom om för att förstå målgruppen och hur de sedan agerar när de söker sig vidare till ordinarie universitetsutbildningar.  
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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Måluppfyllelsen i sammanhanget handlar om att säkerställa att 
varje enskild student uppfyller alla lärandemål i en kurs för ett 
godkänt betyg. I dagsläget är det endast så för kurserna Matematik 
4, Matematik specialisering och Fysik 3. För övriga kurser måste 
detta åtgärdas. Arbetet kan ingå i processen för att implementera 
bedömningskriterier för alla LiTH-kurser. Förutbildningskurser har 
ej specificerats i tidplanen, men rimligt är att det ska vara åtgärdat i 
samband med att kursplanerna inför 2024 beslutas (i juni 2023). 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Genomströmningen under 2015-2019 var i genomsnitt 53%. Siffran 
var något högre vid campus Valla än vid campus Norrköping. Även 
söksiffrorna är något högre till campus Valla än till campus 
Norrköping. Om möjlighet finns så skulle det vara intressant att 
söka bakgrunden till detta och fundera på om det finns något som 
kan göras för att genomströmningen ska bli mer lika. 
Basårskurserna har motsvarande innehåll som gymnasiekurserna 
och använder samma beteckningar. Progressionen följer 
gymnasiestrukturen. Utöver att studenterna lär sig ämnesinnehållet 
blir de även vana vid de studieformer och studiestrukturer som 
nyttjas inom högre utbildning. Under basåret finns studentaktiva 
lärformer såsom laborationer, lektioner och seminarier. Även flera 
examinationsformer tillämpas även om teoretiska delar i hög grad 
examineras genom skriftliga tentamina. I dagsläget är kursplanerna 
och de skriftliga tentorna på respektive kurs identiska på båda 
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campusen, men undervisningens praktiska genomförande kan 
skilja sig åt. Likvärdighetsfrågan behöver bevakas då det egentligen 
är en utbildning där studenterna i slutänden konkurrerar om 
samma garantiplatser. Även viktigt att kontinuerligt justera 
kursplanerna i enlighet med Skolverkets uppdateringar av 
ämnesplaner, vilket nyligen genomförts inom matematikområdet. 
Ett intressant förslag om att utveckla en valbar 
programmeringskurs finns och en utredning kring detta välkomnas. 

(Forskningsanknytning)  
 
 
  

   

Lärarkompetens  
x 

  Såväl lärarkapacitet som lärarkompetensen är adekvat. Detta gäller 
för båda campusen. 

(Arbetslivsperspektiv)  
 

 

   

Studentperspektiv  
x 
 
 
 

  Basårsstudenterna har, då det regleras genom en annan förordning, 
inte riktigt samma kanaler som övriga studenter. Situationen för 
dem har dock förbättrats efter 2018, då även basårskurser 
utvärderas genom Evaliuate. Svarsfrekvensen är dock låg och detta 
bör arbetas med på både programnämnds- och examinatorsnivå. 
Att tillse att alla examinatorer återkopplar resultat och åtgärder i 
enlighet med LiUs beslut kan vara ett led i detta arbete. 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 

  Basårsstudenternas könsbalans ligger nästan inom 40/60-
intervallet och övervikten är för männen. Studenterna möter både 
manliga och kvinnliga examinatorer. Lärarkollegiet är medvetet om 
jämställdhetsperspektiv vid val av litteratur, exemplifieringar, 
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Kommentar till måluppfyllelse: Det måste säkerställas att när studenten får ett godkänt betyg på en kurs så ska samtliga lärandemål vara 
uppfyllda. I dagsläget är det så på några kurser, men inte på alla. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Nyckeltalen har gett en bra bild av studentpopulationen och deras studieframgång. 
Analyserade data skiljer sig ibland mellan campusen och likvärdighetsaspekter måste bevakas. Blir skillnaden i prestation för stor måste upplägget av 
undervisningen diskuteras. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att basåret är en väl fungerande förutbildning som ger 
studenterna ämnesmässiga kunskaper och en generell god studieförberedelse för vidare studier. Måluppfyllelsen måste säkras så att alla studenter 
uppfyller alla lärandemål för att nå ett godkänt betyg och detta arbete kan med fördel ske parallellt med införande av bedömningskriterier på alla 
kurser på grundläggande nivå, alltså senast inför 2024 (beslut juni 2023). Utformning och genomförande sker på ett adekvat sätt. Dock måste 
likvärdighetsfrågan mellan campusen ständigt bevakas. Lärarkapacitet och -kompetens är adekvat. Studentperspektivet bevakas främst via Evaliuate 
och arbete för att försöka höja svarsfrekvensen är önskvärt. Jämställdhetsperspektivet är tydligt inkluderat i utformning och genomströmning, men 
inte lika tydligt i innehållet. Detta är svårt att koppla till innehållet i kurserna, som tydligt vilar på gymnasieskolans ämnesplaner. Hållbarhetsaspekter 
finns där det är framskrivet i gymnasieskolans kursplaner, men skulle kunna tydliggöras i kursplanerna för basåret. Förslaget att inkludera en 
programmeringskurs i det valbara kursutbudet är intressant och bör utredas vidare. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
Dekan  

 
 

gruppindelningar etc, men själva ämnesinnehållet är svårt att 
koppla till detta perspektiv. En något lägre andel kvinnor än män 
avslutar basåret med godkänt på alla moment, men orsakerna till 
det är mångfacetterade. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

 

  Ett hållbarhetsperspektiv finns där det ska finnas i enlighet med 
gymnasiets ämnesplaner, på vilka basårets kursplaner vilar. 
Hållbarhetsperspektivet skulle dock kunna skrivas fram tydligare i 
några kursplaner. 
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Handlingsplan avseende Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid LiTH 
 
2021-12-07 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar 
för att åtgärden/ 
utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Söktryck Undersöka bakomliggande orsaker till att 
söktrycket till basåret på campus Norrköping är 
lägre än till basåret på campus Valla. 

December 2022 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

Genomströmning Undersöka bakomliggande orsaker till att 
genomströmningen på basåret på campus 
Norrköping är något lägre än på campus Valla. 

December 2022 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

Måluppfyllelse Åtgärda kursplaner och examinationsförfaranden 
för de kurser där det idag är möjligt för en 
student att bli godkänd utan att alla lärandemål 
är uppfyllda. 

Juni 2023 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

Måluppfyllelse Införa kvalitativa nivåkriterier för betygssättning 
i alla kurser med betyg U, 3, 4, 5. 

Juni 2023 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

Utformning och 
genomförande 

Undersöka förutsättningarna för att införa en 
valbar programmeringskurs i vt2. 

Juni 2023 PN-ordf och 
basårsansvarig 
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Studentåterkoppling Tillse att alla examinatorer till studenterna 
återkopplar resultat från tidigare utvärderingar i 
Evaliuate och genomförda åtgärder, i enlighet 
med LiUs beslut. 

Juni 2022 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

Studentåterkoppling Undersöka möjligheterna att inkludera 
basårsstudenterna i Studentundersökningen 

Februari 2022 PN-ordf i samverkan 
med prodekan 

 

Hållbarhetsperspektiv Tydligare skriva fram de hållbarhetsrelaterade 
frågeställningar som redan idag ingår i 
kemikurserna (Kemi 1 och Kemi 2) i 
kursplanerna. 

Juni 2023 PN-ordf och 
basårsansvarig 

 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 


