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Sammanfattning

Artikeln presenterar erfarenheter av studentddrivet förbättringsarbete från en kurs vid Luleå Tekniska
Universitet. Mätning av förväntningar vid kursstart, kartläggning av styrkor och förbättringsmöjligheter
vid halvtid och mätning av tillfredsställelse, styrkor och förbättringsmöjligheter genom enkäter och
fokusgrupper vid fulltid är, tillsammans med kontinuerlig återkoppling, exempel på rutiner som etablerats
för att öka studenttillfredsställelsen och därmed kursens konkurrenskraft. Studenterna planerar och leder
självständigt arbetet med fokusgrupper i kombination med enkäter och intervjuer och sammanställer
resultatet vid konsensusmöte. Det presenterade angreppsättet har förutom en effektiv identifiering av
förbättringsområden utgjort ett viktigt incitament för ökat engagemang i förbättringsarbetet som därmed
både konstruktivt och aktivt medverkat till ökad studenttillfredsställelse.

Inledning

Förmedlingen av kunskap inom dagens utbildningsverksamhet är i huvudsak att
jämställa med tjänsteproduktion, så kallad servuktion, där studenten ofta förväntas delta
aktivt i skapandet av tjänsten. Detta förutsätter som regel en aktiv interaktion mellan
lärare och studenter där det inte ensidigt är läraren som är leverantör och studenten
kund. Vid till exempel inlämning av rapporter, laborationsredogörelser och tentamen är
förhållandet leverantör-kund det omvända. Studenter är som medproducenter och
kunder i utbildningsprocessen centrala i de flesta former av kursrelaterad förbättrings-
verksahet. Behovet av ökad delaktighet hos studenter i utbildningsverksamheten har
även framhållits av riksdagen som under 1997 föreslagit utökat studentinflytande på
alla nivåer inom den högre utbildningen. Utbildningsutskottet pekar också på att
studenternas intresse och kompetens bör tas tillvara i högskolans vardagsarbete, inte
minst när det gäller kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningen. Former för detta
kan diskuteras men det står tämligen klart att det krävs en förnyelse av de traditionella
och ofta föråldrade angreppssätten för att utvärdera och förbättra högskolornas
kursverksamhet. För att kunna utveckla ett systematiskt förbättringsarbete måste
orsakerna till bristande tillfredsställelse indentifieras och studenterna göras delaktiga
vid utvecklingen av förbättrade angreppssätt. Att endast mäta om lärarna och kursens
olika moment motsvarade studenternas förväntningar utgör en bristfällig förbättrings-
grund och tar inte tillvara på erfarenheterna, idérikedomen och potentialen hos de som
borde vara i fokus för vårt förbättringsarbete.

Problemformulering

Insamling av vad vi kallar studenttillfredsställelse sker idag i regel genom kurs-
utvärderingar i form av en skriftlig enkät vid kursavslutning eller i samband med
tentamen. Bristerna med metoden är flera. Ofta saknas avsatt tid för utvärderingen, den
kan vara bristfälligt förberedd och konstruerad och det saknas alltför ofta möjlighet till
återkoppling och diskussion kring kursens styrkor och förbättringsmöjligheter. Med



andra ord så saknas det i många fall ett systematiskt angreppssätt för att bjuda in och
involvera studenterna i förbättringsarbetet.

Artikeln syftar till att presentera och diskutera tillämpade angreppssätt där studenterna
självständigt i grupper förbereder och genomför olika former av tillfredsställelse-
mätningar under pågående kurs. Resultaten skall därefter ligga till grund för en
gemensam diskussion kring de olika metodernas identifiering av styrkor och
förbättringsmöjligheter. Syftet är att öka studenternas delaktighet i det kontinuerliga
förbättringsarbetet och att därmed öka andelen nöjda studenter. Angreppssättet som
presenteras i artikeln är utvecklat för kursen ”Offensiv kvalitetsutveckling genom
kundfokuserad produktutveckling” och ges som en av flera fortsättningskurser i
kvalitetsteknik vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå Tekniska
Universitet.

Angreppsätt

Grundläggande för allt systematiskt förbättringsarbete är att först kartlägga kundernas, i
detta fall studenternas, förväntningar. Dessa förväntningar samlas in vid första
kurstillfället och delges alla inblandade lärare varefter de sammanställs och tas upp till
gemensam diskussion vid nästföljande kurstillfälle, se figur 1. Det är viktigt att klargöra
eventuella skillnader mellan allmänna förväntningar och kursens syfte och upplägg för
att studenterna tidigt skall finna logik i kursens olika delar och avsnitt. Denna mätning
följs upp efter halva kursen då studenterna skriftligen sammanfattar vad som fungerat
bra respektive mindre bra så här långt och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Vid
återkopplingen av denna mätning diskuteras vilka förändringar som är praktiskt möjliga
samt hur och när dessa skulle kunna genomföras.

Ett av kursens grupparbeten innebär att studenterna skall förbereda och genomföra olika
former av utvärderingsinstrument för att identifiera kursens styrkor och förbättrings-
områden. Varje grupp som består av 3-4 studenter väljer en utvärderingsmetodik utifrån
enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper samt påbörjar förberedelserna i form av
litteraturstudier (t.ex. kring enkätkonstruktion eller fokusgrupper) och gruppmöten två
veckor efter kursstart.
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Figur 1  Aktiviter i kursförbättringsarbetet.

Under kursens gång samlar studenterna in intryck, attityder och ideér från övriga
kursdeltagare som direkt förs in till beredningen av undersökningsunderlaget. En till två
veckor innan kursen avslutas genomför grupperna sina undersökningar med de övriga
kursdeltagarna som respondenter. Varje fokusgrupp består av 8-12 kursdeltagare och
två lektionstimmar är avsatt för själva fokusmötet. Syftet med fokusgrupperna är att
diskutera olika aspekter på den genomgångna kursen och identifiera styrkor och
förbättringsmöjligheter. För att inte hämma dessa diskussioner är lärare ej närvarande.
Fokusmötet leds istället av en kursdeltagare och baseras på diskussionsunderlaget som



förberetts av studenterna själva. För att alla kursdeltagare skall kunna vara delaktiga i
diskussionen spelas diskussionen in på band och analyseras i efterhand.

Vid kursens sista lektionstillfälle presenterar de olika grupperna sina undersökningar
både muntligt och skrifligt (i form av en rapport) och ger förslag på förbättrings-
möjligheter samt hur dessa skulle kunna genomföras. Skillnader mellan de olika
utvärderingsinstrumenten diskuteras och en sammanställning över de viktigaste
förbättringsförslagen diskuteras i konsensus.

Resultat och slutsatser

Mätning av förväntningar vid kursstart i kombination med en halvtidsutvärdering har
visat sig vara av stort värde för såväl lärare som studenter. Erfarenheter har visat på
många positiva förändringar som skett efter halva kursen istället för efter kursen har
avslutats. Till och med examinationsformen för den pågående kursen har förändrats
som direkt resultat av halvtidsutvärderingen. Denna form av öppenhet och flexibilitet
från lärarna upplevs som att studenterna bjuds in förbättringsarbetet och påverkar i stor
utsträckning både studenternas tillfredsställelse och delaktighet i förbättringsarbetet.
Lärarnas verkliga vilja till förändring är av avgörande betydelse för förbättringsarbetets
trovärdighet och studenternas engagemang.

Erfarenheter visar att studenternas delaktighet i förbättringsarbetet kan stimuleras
genom en övergång från traditionella enkätundersökningar till mer aktiva och
engagerande utvärderingsformer såsom fokusgrupper där studenterna i även får
utveckla genomarbetade förbättringsförslag. Bland de styrkor som erfarits med
användningen av fokusgrupper i jämförelse med de tidigare enkäterna kan nämnas:

• mer komplexa frågeställningar kan behandlas
• användningen av fokusgrupper reducerar inverkan av en ofta bristfällig 

enkätmetodik
• en högre grad av djup-responser kan insamlas
• gruppdiskussionerna genererar information som annars går förlorad
• fokusgrupperna är ett utmärkt forum för att generera ideér och förbättringsförslag
• en väsentligt högre grad av engagemang och delaktighet hos studenterna har 

uppmätts.

Införandet av studentdrivet förbättringsarbete har medfört en effektivisering och
systematisering av det tidigare förbättringsarbetet och är en arbetsform som kommer att
fortsätta. Arbetssättet har varit ett uppskattat moment i den beskrivna kursen och har
tydligt förbättrat möjligheterna till reflektion och nytänkande hos både lärare och
studenter.
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