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The aim of the study has been to examine how Malmö University’s teacher’s guide for
student introduction can improve and become more useful to teachers during
student introduction periods at the university. Through an online survey and semi
structured interviews data has been collected and has been the foundation when
addressing the three research question; 1. To what extent is the teacher’s guide used
by the programme coordinators during the introduction? 2. How does the
programme
coordinators experience the teacher’s guide regarding availability, content and ease of
use? 3. How can the teacher’s guide develop in order to improve the intercommunion
between the resources teacher’s guide and teachers?
The results show that at present time, the teacher’s guide is known to 67% of the
responding programme coordinators (33 of 49), of which 71% have used the guide
at least on one occasion. The most common use of the guide was as a checklist.
Other findings where that there are room for improvements regarding how the
teacher’s guide is introduced and communicated. Regarding the content only few
adjustments where desired and the teacher’s guide’s ease of use was non-problematic.
The study has resulted in four improvement proposals linked directly to the teacher’s
guide, and an additional four improvement proposals linked to the future
development
of the teacher’s guide and its intercommunion with teachers.
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Sammanfattning
Studiens syfte har varit att undersöka hur Malmö högskolas lärarguide för
studentintroduktion

kan

förbättras

och

göras

mer

användbar

för

lärare

under

studentintroduktionsperioder vid högskolan. Utifrån en webbaserad surveyundersökning och
semistrukturerade intervjuer har data samlats in för att besvara studiens tre frågeställningar; 1.
I vilken utsträckning används lärarguiden av programansvariga under studenternas
introduktionstermin? 2. Hur upplever programansvariga lärarguiden i hänseende till
tillgänglighet, innehåll och användarvänlighet? 3. Hur kan lärarguiden utvecklas så att
samverkan mellan resurserna lärarguiden och lärare förbättras?
Resultat från studiens visade att guiden i dag är känd bland för 67 % av de svarande
programansvariga (33 av 49), av dessa hade 71 % använt guiden vid minst ett tillfälle. Det
vanligaste användningsområdet för guiden var som en checklista.
Studien visar även att det finns mycket utrymme för förbättring rörande hur
lärarguiden förmedlas och kommuniceras ut. Gällande guidens innehåll önskades enbart några
få förändringar och användarvänligheten för guiden var oproblematisk.
Studien har resulterat i fyra förbättringsförslag kopplat direkt till lärarguidens
utformning. Ytterligare fyra förbättringsförslag kopplat till lärarguidens framtida utveckling
och samverkan med lärare har även tagits fram i studien.

Nyckelord: delaktighet, förbättring, förändring, guide, processutveckling, resurser.
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1. Introduktion
Följande kapitel placeras studien i ett bredare sammanhang, samt att ge en introduktion och
redogörelse för studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning
av de avgränsningar och antaganden som gäller för studien.
1.1. Inledning
Redan 500 år före Kristus ska den grekiska filosofen Heraclitus ha sagt ”The only thing
constant is change” (Graham, 2015, s. 2); ett konstaterande som känns än mer aktuellt idag när
förändringshastigheten är högre än någonsin. Stora delar av världen har under det senaste
århundradet gjort historiemässigt gigantiska framsteg på flera fronter, såväl ekonomiskt, tekniskt
och inte minst människorättsligt. Med hjälp av nya uppfinningar och upptäckter har mänskligheten
lyckats ta sig upp till ett sådant välstånd att vi nu kollektivt lever över våra planetära tillgångar och
kräver 60 % mer resurser än vad naturen kan producera (Världsnaturfonden [WWF], 2017). Sett
över hela världen, lever vi idag som om vi hade 1,4 jordklot till vårt förfogande, samtidigt som det
fortfarande finns stora klyftor mellan världens länder när det kommer till planetär
resursförbrukning. Till exempel skulle det krävas 4,2 jordklot om alla länder levde som i Sverige
enligt WWFs Living Planet Report 2016 (ibid).
Frågan om en hållbar framtid och hållbar utveckling har blivit allt mer central på den
globala politiska agendan, och inte minst i Sverige. Under Förenta Nationernas (FN) toppmöte i
New York antogs AGENDA 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (som ersätter
Milleniemålen). Hållbar utveckling uppdelas idag av FN i tre inbördes lika viktiga perspektiv;
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling (FN- Förbundet, 2017). För att uppnå en
hållbar framtid krävs skickliga, kunniga och kreativa individer i samhället och på arbetsmarknaden.
Utbildning är därför en viktig hörnsten i det långsiktiga arbetet och kräver välutbildade individer
och forskare som kan bidra till en hållbar utveckling.
Högre utbildning och forskning av god kvalitet är också centralt för Sveriges arbetsmarknad
och tillväxt. Att fler människor vidareutbildar sig i högre utsträckning blir också en alltmer
avgörande faktor för framtidens jobb och konkurrenskraft i Sverige (Regeringen och
Regeringskansliet, 2015; ENQA, 2015/2015). Detta betyder att lärosätena för högre utbildning i
Sverige har ett stort ansvar gentemot samhället att tillgodose utbildningar av hög kvalitet som
producerar konkurrenskraftiga, arbetsföra individer som har en plats på i arbete och kan bidra till
innovation och ekonomisk tillväxt.
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”Sverige ska vara en ledande kunskapsnation”, skrev Sveriges minister för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (Svenska Dagbladet, 2015) i en
debattartikel i Svenska Dagbladet 14e december 2015. Kort därefter lämnade Regeringen in
ett förslag till Sveriges Riksdag om införande av ett nytt kvalitetssäkringssystem för Sveriges
högskolor och universitet, med fokus på både kvalitetsutveckling och kontroll av resultat
(Hellmark Knutsson, 2015), som var anpassat att ligga i linje med det europeiska
kvalitetssäkrings initiativet Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska
området för högre utbildning (ESG). Senare antogs förslaget, och från och med 2017 gäller
det nya nationella systemet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regering
att granska det interna kvalitetsarbetet på de högre lärosätena. Alla svenska universitet och
högskolor ska under perioden 2017-2022 få sitt kvalitetssäkringsarbete granskat (UKÄ,
2017a).
Högskolorna, med sina sammanlagt 400 000 studenter och närmare 75 000 anställda
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016), är Sveriges största statliga verksamhet. Det är en
omfattande och central verksamhet för det svenska samhället och har tillsammans med UKÄ
ansvaret för att säkra att de utbildningar som ges håller en hög nivå. Det interna arbetet med
kvalitetssäkring inom lärosätena är också viktigt och utvecklingsarbetet bör i enlighet med de
globala och nationella hållbarhetsmålen främja en hållbar utveckling (UKÄ, 2017a).
Malmö Högskola började för knappt två år sedan arbeta med verksamhetsutveckling
genom processbaserat arbetssätt. Sedan 2015 har ett omfattande processarbete pågått och en
av högskolans processer Introducera studenter implementerades inför höstterminen 2016
(Malmö högskola, 2015). Processen togs fram för att på ett överskådligt och systematiskt sätt
kunna mäta och utveckla de aktiviteter som är kopplade till nya studenters
introduktionstermin på högskolan – från antagen student till och med första genomförda
examination. Högskolan vill säkra en hög och jämn kvalitet under första termin på högskolan,
oberoende av val av utbildning. Målet är att studenten efter avklarad introduktionstermin ska
vara trygga och ha landat i sin roll som student vid Malmö högskola (Malmö högskola, 2015).
Detta förväntas generera färre avhopp och därmed fler studenter som tar examen och som är
väl förberedda för att ta första steget in i arbetslivet.
1.2. Bakgrundsbeskrivning
Våren 2017 genomförde Malmö högskola en första utvärdering av processen
Introducera studenter med syfte att kartlägga studentens behov under introduktionsterminen,
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samt undersöka hur väl dessa behov tillgodoses i processen. I samband med
processutvärderingen genomfördes en förstudie till examensarbete i industriell teknik
(Hydbom,

2017).

Studiens

syfte

var

att

undersöka,

kartlägga

och

identifiera

förbättringsområden inom Malmö högskolas process Introducera studenter, samt att
rangordna och välja ut ett område för vidare fördjupning för examensarbete i industriell
teknik vid Uppsala Universitet (ibid).
De resultat som framkommit i förstudien pekar på att processen i dagsläget är
välfungerande och att studentens behov i stor utsträckning tillgodoses av processen. Dock har
flera mindre förbättringsområden identifierats. De behov som identifierats i studien, och som
förefaller

vara

studentens

främsta

behov

under

introduktionsterminen,

är:

(1)

relationsskapande, (2) djupare och tydlig akademisk introduktion samt (3) bättre samordning
inom

och

mellan

utbildningar

rörande

rutiner

och

informationsspridning.

Det

förbättringsområde som i förstudien sedermera har prioriterats högst, och där en lösning på
problemet uppskattas kunna påverkar processen till hög grad är implementering och
förankring av lärarguiden. Vidare visar förstudien indikationer på att flera av processens
identifierade förbättringsområden är direkt eller indirekt kopplade till läraren. De lärare som
är aktiva i studenternas introduktionstermin spelar en central roll för utvecklingen av
introduktionsprocessen och är en av de viktigaste resurserna (ibid).
Inom ramen för Introducera studenter utvecklades en lärarguide (lärarguide för
studentintroduktion) inför höstterminen 2016. Lärarguiden har tagits fram för att underlätta
för lärare vid introduktion av nya studenter. Guiden är ett webbaserat samlingsdokument/lär
plattform med direktinformation och hänvisningar till bland annat aktuell information,
checklistor och ”goda exempel” från andra lärare, som är kopplat till introduktionsterminens
olika aktiviteter (Malmö högskola, 2017).
Hur väl lärarguiden är förankrad bland berörda lärare och i vilken utsträckning guiden
används har ännu inte undersökts och är i dagsläget okänt (Hydbom, 2017). Genom att
samordna resurserna lärare och lärarguiden för studentintroduktion, och stödja lärarna till att
nå en gemensam ”högsta-lägstanivå”, förväntas processen kunna komma närmare det uppsatta
processmålet att uppnå en jämn kvalitet på introduktionsfasen för alla studenter. Ett första
steg för att möjliggöra en samordning är att undersöka hur lärarguiden används och hur
lärarna upplever lärarguiden.
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1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur Malmö högskolas lärarguide för
studentintroduktion

kan

förbättras

och

göras

mer

användbar

för

lärare

under

studentintroduktionsperioder vid högskolan.
Följande frågeställningar kommer att användas:
1. I vilken utsträckning används lärarguiden av programansvariga under studenternas
introduktionstermin?
2. Hur upplever programansvariga lärarguiden i hänseende till tillgänglighet, innehåll
och användarvänlighet?
3. Hur kan lärarguiden utvecklas så att samverkan mellan resurserna lärarguiden och
lärare förbättras?
1.4. Antaganden, avgränsningar och begränsningar
Antaganden
Studien grundar sig i antagandet att det finns en koppling mellan lärares arbetssätt
under introduktionsterminen och hur studenten upplever att hens behov tillfredsställs. Vidare
antas en utbredd användning av lärarguiden som verktyg/resurs stötta lärarna, vilket skapar
utvecklingsmöjligheter att jämna ut variationer i processen. Detta förväntas bidra till högre
kvalitet i processen och därmed ökad studenttillfredsställelse. Antagandet att det föreligger en
synergieffekt mellan resurssamverkan och ökad processkvalitet är central i studien.
Avgränsningar
Avgränsning har gjorts för studien att enbart behandla och undersöka processen
Introducera studenter och dess tillhörande aktiviteter och resurser. Andra processer inom
Malmö högskolas processledningssystem behandlas inte i denna rapport.
Studien fokus ligger i att undersöka samverkan mellan de två resurserna lärarguiden
och lärare till processen Introducera studenter, och hur detta samspel kan påverka processens
aktiviteter och generera ett förbättrat process-output med högre kvalitet. Studien ämnar därför
inte undersöka lärarnas upplevelser och behov i ett bredare perspektiv, som till exempel
trivsel på arbetsplatsen. Detta då det ligger utanför ramen för processens befogenheter att
påverka, och därför inte anses lämpligt att inkludera i studien.
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Begränsningar
Konsekvenserna

av

att

utesluta

lärarnas

upplevelser,

ur

ett

vidare

medarbetarperspektiv i studien kan medföra att en djupare förståelse för lärarnas
arbetssituation går förlorad. Data som potentiellt sett skulle kunna bidra till att förklara och
sätta lärarnas synsätt och beteendemönster i en större kontext uteblir i studien, och kan
komma att påverka studiens slutliga resultat.
Antagandet att synergieffekter föreligger mellan resurssamverkan och processkvalitet
medför även en risk; för stort fokus läggs på studiespecifika resurser vilket kan leda till att
andra möjliga synergier inom processen då riskerar att förbises.
2. Teori
I detta kapitel behandlas studiens teoretiska referensram. Inledningsvis ges en kort
introduktion till Malmö högskola och ESGs påverkan på högskolans interna kvalitetsarbete.
Fortsättningsvis redogörs för den huvudsakliga teorin som innefattar områdena
verksamhetsutveckling,

förändringsledarskap,

motivationsteori,

kommunikation

i

organisationer och projekt och kollektivt lärande. Kapitlet avslutas med tidigare forskning
där delar av genomförd förstudie tas upp och ger en närmare presentation av processen
Introducera studenter.
2.1 Malmö högskola och processen introducera studenter
Malmö högskola inrättades 1998 i Malmö och har i dagsläget ca 24000 inskrivna
studenter knutet till högskolan och ca 1800 anställda varav 77 stycken professorer (Malmö
högskola 2017b). Under 2018 blir Malmö högskola Universitet.
I figur 1 (s.6), följer en schematisk översikt för Malmö högskolas organisation med
ledningsinstanser i toppen samt högskolans fem fakulteter; Teknik och Samhälle, Hälsa och
Samhälle, Odontologiska, Kultur och Samhälle, Lärande och Samhälle – och gemensamma
stödfunktioner och bibliotek.
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INTERNREVISION

HÖGSKOLESTYRELSEN

►

LEDNINGSGRUPP

REKTOR

BEREDNINGAR

PROREKTOR
VICEREKTORER
FÖRVALTNINGSCHEF

FAKULTETEN FÖR
KULTUR OCH SAMHÄLLE
Centrum vid
Malmö högskola

Antagningsnämnd
Examensnämnd
Disciplinnämnd
Personalansvarsnämnd

►

Forskningsberedningen
Samverkansberedningen
Utbildningsberedningen

NÄMNDER

FAKULTETEN FÖR
FAKULTETEN FÖR
HÄLSA OCH SAMHÄLLE LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

ODONTOLOGISKA
FAKULTETEN

FAKULTETEN FÖR
TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Inst:

Inst:

Inst:

Avd:

Inst:

Språkstudier
Konst, kultur och kommunikation
Urbana studier

Biomedicinsk vetenskap (BMV)
Kriminologi (Krim)
Socialt arbete (SA)
Vårdvetenskap (VV)

Barn-unga-samhälle (BUS)
Idrottsvetenskap (IDV)
Individ och samhälle (IS)
Kultur-språk-medier (KSM)
Natur-miljö-samhälle (NMS)
Skolutveckling och ledarskap (SOL)

Cariologi
Endodonti
Käkkirurgi och oral medicin
Materialvetenskap och teknologi
Odontologisk röntgendiagnostik
Oral biologi
Oral diagnostik
Oral patologi
Oral protetik
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
Parodontologi med Samhällsodontologi
Pedodonti

Datavetenskap och
Medieteknik (DVMT)
Materialvetenskap
och tillämpad matematik (MTM)

* Globala politiska studier

*

Högskolepedagogiskt centrum:
AKL Centrum för akademiskt lärarskap

Forskningscentrum:
Biofilmer – Research Center for Biointerfaces
CSS – Centrum för Sexologi och sexualitetsstudier
CTA – Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
MIM – Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare
IoTaP – Internet of Things and People

BIBLIOTEK

· Medier och

vetenskaplig
publicering
· Pedagogisk
verksamhet och
lärandemiljö

GEMENSAMT
VERKSAMHETSSTÖD
Ekonomiavdelningen
Innovation och utveckling
Fakultetskanslier
IT
HR
Kommunikation
Byggnad och service
Stabsstöd
Studentcentrum
Utbildnings- och forskningsstöd
Kansli

Figur 1: Organisationsschema över Malmö högskola, version fr. 2017-02 från Malmö
högskola (2017b).
Som en offentlig myndighet lyder Malmö högskola under offentlighetsprincipen och
de regler som gäller regleras av Högskoleförordningen1. Den verksamhet som bedrivs vid
Svenska högskolor och universitet ligger under statens ansvar. Vilka regler som ska gälla och
hur resurser ska fördelas bestämmer Sveriges Riksdag och regering över (Malmö högskola
2017). Hur det politiska klimatet i Sverige förändras är således en faktor som påverkar Malmö
högskola och kan bidra till både möjligheter och hot för verksamhetens utveckling beroende
på politiska agendor och satsningar.
2.1.1. Högskolan och ESG
2005 antogs Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området
för högre utbildning (ESG) av Sveriges ministrar för högre utbildning. Ett förslag som togs
fram av det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom högre utbildning (ENQA), i
1
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samarbete med den europeiska högskolesammanslutningen (EURASHE), den europeiska
studentorganisationen (ESU) samt samarbetsorganet för universitet och högskolor i Europa
(EUA) (ENQA, 2015/2015). Dessa principer för kvalitetssäkring av högre utbildning inom
Europa bidrar till en överensstämmelse mellan länderna och är ett viktigt komplement till
bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet (UKÄ, 2017b).
2015 genomfördes en revideringar av ESG då ansenliga framsteg gjorts inom
kvalitetssäkring och inom andra av Bolognaprocessens handlingsprogram som tillsammans
bidragit till ett paradigmskifte mot studentcentrerat lärande och undervisning. Den reviderade
upplaga som nu gäller togs fram av E4-gruppen2 i samarbete med EI (Education
International), BusinessEurope och EQAR (European Quality Assurance Register for Higher
Education) (EQAR, 2015/2015). På den svenska hemmabanan spelar ESG en viktig roll i
UKÄ:s kvalitetssäkringssystem. Allra tydligast blir det inom komponenten där lärosätenas
egna kvalitetssäkringsarbete granskas (UKÄ, 2017b).
I Malmö högskolas arbete med kvalitetssäkring av utveckling för de högre
utbildningar är ESG ett viktigt verktyg och en måttstock för vad som ska uppnås för att bli
godkända i UKÄs kommande granskningar av interna kvalitetssäkringssystem3.
ESG har följande syften (ENQA, 2015/2015):
•

Att skapa en gemensam referensram för kvalitetssäkring för lärande och undervisning på
europeisk och nationell nivå, samt på lärosätesnivå.

•

Att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning inom det europeiska
området för högre utbildning

•

Att bidra till ömsesidigt förtroende och därmed underlätta erkännande och mobilitet inom
och over nationella gränser.

•

Att ge information om kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre
utbildning.

För processutvecklingen av Malmö högskolas process att stödja studenter är främst punkt 1.6
i ESG för högre utbildning aktuell och applicerbar. Punkt 1.6 beskriver standarden och

2

	
  ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education),
ESU(European Students’ Union), EUA (European University Assocation) och
EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).
3
Magnusson, B. Kvalitetskoordinator Malmö högskola, personlig kommunikation,
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riktlinjerna för läranderesurser och studentstöd vid högre lärosäten. Nedan följer ett utdrag
från den svensköversatta versionen av ESG (ENQA, 2015/2015):
1.6 Läranderesurser och studentstöd
STANDARD: Lärosätena avsätter tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter
samt säkerställer att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.
RIKTLINJER:
För att kunna erbjuda goda erfarenheter av högskolestudier, tillhandahåller lärosätena en rad
resurser för att bistå studenternas lärande. Dessa varierar alltifrån fysiska resurser såsom bibliotek,
studieplatser och IT-infrastruktur till mänskliga resurser i form av handledare, studievägledare och
andra rådgivare. Studentstödet är särskilt viktigt för att underlätta studentmobilitet inom och mellan
högskolesystem.
Vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser och studentstöd beaktas behoven
hos en heterogen studentpopulation (såväl äldre studenter som deltidsstudenter, yrkesarbetande och
internationella studenter samt studenter med funktionsnedsättning) och övergången till
studentcentrerat lärande och flexibla lärande- och undervisningsformer.
Studentstöd och olika typer av infrastruktur kan organiseras på en mängd olika sätt beroende på
lärosäteskontexten. Den interna kvalitetssäkringen säkerställer emellertid att alla resurser är
ändamålsenliga, tillgängliga och att studenterna informeras om det stöd som erbjuds dem.
För studentstödet är stödpersonal och administrativ personal av största vikt, och personalen bör
därför vara kvalificerad och ha möjlighet till kompetensutveckling.

En av de utmaningar som Malmö högskola står inför är att säkerställa att bland annat
processen Introducera Studenter följer de riktlinjer och standards som Europa och Sverige
ställer, och som kan ses som övergripande mål för verksamheten. För att utveckla det interna
kvalitetsarbetet bör arbetet vara målstyrt och integrerat i verksamheten. Det finns ett antal
grundläggande frågor som alla verksamheter bör behandla för att kunna anpassa, utveckla och
driva verksamheten på ett målstyrt sätt. Till exempel val och utformning av verksamhetsidé,
vision, mål och strategi. Verksamheter bör också vara uppmärksamma på sin omgivning och
de förändringar som sker såväl internt som externt. (Ljungberg och Larsson, 2012, s. 318).
Förändringar som kan påverka högskolan kan vara nya lagar och förordningar som rör
skolväsendet, eller riktlinjer och standarder från till exempel ESG.
2.2 Verksamhetsutveckling och processbaserad verksamhetsutveckling
Vanliga anledningar till att verksamhetsutvecklingsprojekt initieras är ökad
konkurrens, låg effektivitet eller avtagande kundnöjdhet – som ofta är en konsekvens av
förändringar i verksamhetens externa eller interna miljö. Det finns olika sätt, eller metoder att
arbeta

med

verksamhetsutveckling

och

nå

de

uppsatta

målen;

Processbaserad

verksamhetsutveckling, Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, Total Quality Management (TQM)
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och offensiv kvalitetsutveckling är några av de metoder som används av verksamheter idag
(Ljungberg och Larsson, 2012, s. 313).
Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling betyder att man i verksamheter arbetar
aktivt med att förebygga, förändra och förbättra kvalitetsaspekter som en integrerad del av
verksamheten. Samtliga av de ovan nämnda verksamhetsutvecklingsmetoder kan sägas vara
uppbyggda av arbetssätt, verktyg och värderingar, och bygger på en fungerande samverkan
mellan dessa för att nå högre kundtillfredsställelse. Inom den offensiva kvalitetstekniken har
värderingarna kommit att kallas hörnstenar (se hörnstensmodellen i figur 2) och skapar
tillsammans med ett engagerat ledarskap för kvalitet förutsättningar för ett grundat
kvalitetsarbete i verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 39). Hörnstenarna är inte unika
för modellen utan tvärtom återfinns de i andra skepnader och i olika grad i samtliga av ovan
nämnda verksamhetsutvecklingsprogram.

Figur 2: Hörnstensmodellen. (Från Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40)
Det finns ett antal faktorer som visat sig utmärka lyckade projekt för
verksamhetsutveckling; det typiska projektet är mångfacetterat, har tillgång till en stor
verktygslåda med ”rätt” verktyg, och berör många människor. Dessa förhållanden, och de
beskrivna nedan, ger sammantaget ett antal övergripande framgångsfaktorer för lyckade
verksamhetsutvecklingsprojekt (Ljungberg och Larsson, 2012, s. 319).
•

Kontextuell förståelse – Det finns skapad förståelse för projektets verkliga nytta och
hur det bidrar till verksamheten och stöttar de uppsatta verksamhetsmålen.

•

Konceptuell förståelse – Det finns skapad förståelse för såväl idé- som
teknikdimensionerna för det koncept som ligger till grund för projektet.

•

Engagemang – Ledningens engagemang finns med över tid, och uttryckt inte bara en
gång utan flera gånger.
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•

Delaktighet – Delaktighet höjer kvaliteten och skapar förankring. Stora effekter
kommer ofta från att flera personer agerar annorlunda, snarare än att ett fåtal personer
agerar mycket annorlunda.

•

Integration och koordination – Projektet integreras, koordineras och förankras med
närliggande

projekt,

med

intressenter

och

andra

berörda

genom

kommunikationsflöden.
•

Uthållighet – Verksamhetsutveckling kräver uthållighet och är målinriktat. Det tar tid
att ändra kulturer, attityder, normer och arbetssätt.
För de processbaserade utvecklingsprojekten specifikt finns ytterligare viktiga

framgångsfaktorer som identifierats av Ljungberg och Larsson (2012, s. 318). Inledningsvis
bör projektets resultat efter förbättringen kunna visualiseras, man ”börjar med slutet”. I detta
läge bör frågan ställas ”vad är det som utmärker en lyckad implementering?”. ”Vad är det för
nytta som kommer ur projektet och vad vill vi uppnå?” (ibid). Det handlar också om att skapa
en känsla av angelägenhet hos alla berörda att en förändring måste komma till stånd (Bryman,
1992, s. 99; Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 445).
Att kunna se projektet Utifrån-och-in perspektivet är en utmaning men oerhört viktigt
för att säkerställa att projektet faktiskt svarar mot vad mottagaren (kunden) vill ha och att
intressenterna är identifierade i sin helhet och inte glöms bort (Ljungberg och Larsson, 2012,
s. 321). Vidare bör prioriteringar ske i projektet och en realistisk bild över vad som faktiskt är
möjligt att genomföra tas fram. ”Bra i praktiken bättre än bäst på hyllan” är en term som
används och syftar till att göra det som går att genomföra med rimliga resurser och där nyttan
är större än det faktiska arbetet. Slutligen bör det finnas en plan för hur projektet efter avslut
ska förvaltas och hur arbetet med ständiga förbättringar ska fortsätta framåt (Ljungberg och
Larsson, 2012, s. 321).
2.3 Processer
Den processbaserade verksamhetsutvecklingen bygger på att organisationen ses som
ett system av processer som i sig består av människor och aktiviteter. Processer handlar till
stor del om koordinering mellan människor. Individer som samverkar, med uttalade och
outtalade överenskommelser och genom individers kompetens (Bergman och Klefsjö, 2012, s.
457). I ett kvalitetssammanhang kan en process beskrivas som något som; har en början och
ett slut, som har en kund och en leverantör, den består av ett nätverk av ingående aktiviteter
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och producerar ett värdeskapande resultat. Upprepning är ytterligare en viktig faktor för att få
kalla det process. En process upprepas gång på gång och det är i detta fenomen som ständig
förbättring möjliggörs (Ljungberg och Larsson, 2012, s. 302).
En process får input i form av till exempel kundbehov och levererar en output som kan
ses om resultatet av vad processen åstadkommit med inputen, se figur 3. Processer delas upp i
tre olika kategorier; 1. Huvudprocesser ska uppfylla kundbehoven och förädla de
tjänster/produkter som organisationen erbjuder. 2. Stödprocesser har som syfte att tillskjuta de
stöd som huvudprocessen behöver för att leverera önskat resultat, till exempel rekrytering och
administrativa processer. 3. Ledningsprocesser tjänar syftet att besluta om organisationens
mål och strategi, samt stödja förbättringar i organisationens övriga processer (Bergman och
Klefsjö, 2012, s. 248). Till processerna tillkommer resurser, dessa kan ta formen som bland
annat maskiner, kringliggande miljö, människor (medarbetare) och management.

Figur 3: Illustration av en process baserad på kund-leverantör-modell (Från Bergman
och Klefsjö, 2012, s. 546).
För att kunna göra medvetna strategiska val och målinriktat arbeta med ständiga
förbättringar (en av hörnstenarna) är en förutsättning att det finns vetskap vad processen ska
göra, vilka resurser som tillförs samt vad som förväntas komma in och ut ur processen Här
används ofta arbetsmetodiken PDSA (Plan-Do-Study-Act), eller liknande metoder som bland
annat DMAIC (inom Six sigma) för att systematiskt arbeta i utvecklingsloopar (Bergman och
Klefsjö, 2012, s. 46).
2.4 Förändring i organisationer
En stor del av verksamhetsutveckling handlar om att hantera förändringar. Dessa kan
vara förändringar som ligger utanför organisationen som; världsekonomi, miljö, politik.
Förändringar kan också ske inuti organisationen, dock sker dessa ofta som reaktion på yttre
förändringar. Enkelt kan sägas att en organisatorisk förändring har skett när organisationen
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uppvisar olika utseenden vid två skilda tidpunkter (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 413).
I många fall innebär förändring nytänkande - att man går från något gammalt till något
nytt. Mycket i likhet med innovation, som dock skiljer sig i den mån att det är frånkopplat
nödvändigheten av en organisatorisk förändring (ibid. s 413). Förändring kan även ske genom
att en organisation går tillbaka till det ”gamla och välkända” inom organisationen, vare det
struktur, kultur eller arbetssätt. Det finns flera perspektiv på hur förändring kan verka. Vid
alla dessa förändringar leder det även till förändringar i interna maktförhållanden och
organisationens förhållningssätt till omvärlden. Förändring kan handla om följande
förhållanden (ibid. s. 414):
•

Förändring av teknik, uppgifter och/eller mål och strategi.

•

Förändring av organisationens struktur, något som innebär förändringar i hur
arbetsuppgifter delas upp och samordnas, hur man styr och kontrollerar organisationen
etcetera.

•

Förändring av organisationens kultur, som trycker på förändring av normer,
antaganden och värderingar.

•

Förändring i beteendeprocesser såsom produktion, beslut, lärande och
kommunikation.

2.4.1 Reaktioner på förändring
Utveckling av verksamheter, processer och de förändringar som sker är inte friktionsfritt utan
möter i regel motstånd från berörda parter på ett eller annat sätt. När ställd inför förändring
har människan starka tendenser till att bli orolig och rädd. Denna primitiva känsloreaktion
sker såväl i det privata som i arbetslivet och yttrar sig oftast som motstånd mot den aktuella
förändringen (Kotter och Schlesinger 2008; Schein 2002). En liten förändring, som ett tillägg
i de dagliga arbetsuppgifterna, kan ge upphov till motstånd bland de berörda. Den
bakomliggande anledningen till motstånd är inte nödvändigtvis mot arbetsuppgifterna i sig,
utan snarare mot vad det nya ansvaret och uppgifterna skulle betyda för de individer som ska
utföra dem. Orostankar om framtiden som; ”kommer jag klara av att lära mig det nya
uppgifterna?” och ”hur kommer detta påverka min arbetsroll?” är inte ovanligt bland de
berörda (Schein 2002). I större omorganiseringar kan rädsla för att förlora sin position i
hierarkin, status quo, att helt förlora jobbet eller bli omplacerad till nya främmande
arbetsuppgifter vara anledningar till att ett motstånd från medarbetare och andra berörda
kommer till ytan och försvårar förändringsprocessen (Schein 2002). Med ett överhängande
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”hot” om förändring försvinner temporärt medarbetarnas känsla av trygghet – en viktig
komponent hos en välfungerande människa. Jacobsen och Thorsvik (2008, ss. 427-428) listar
tio orsaker till varför det uppstår motstånd mot förändring:
1. Fruktan för det okända.
2. Brytning av psykologiskt kontrakt.
3. Förlust av identitet.
4. Den symboliska ordningen förändras.
5. Maktrelationer förändras.
6. Krav på nyinvesteringar – kunskap och kompetens.
7. Extraarbete (under en period).
8. Sociala band bryts.
9. Utsikter till personlig förlust.
10. Externa aktörer vill ha stabilitet.
Som förändringsledare är det därför viktigt att förstå sig på de människor som förändringen
berör. Att förstå vad som motiverar dem, vilka behov de har som individer för
att kunna prestera; att arbeta tillsammans mot organisationens gemensamma mål och
förebygga och minimera motståndet vid organisationsförändringar (Schein 2002; Tonnquist
2012, s. 287). Bakom det upplevda motståndets fasad gömmer sig ofta en
negativ sinnesstämning bland medarbetare, som oro, besvikelse, irritation och ibland
även aggression, som lätt sprider ringar på vattnet och gör det svårare att komma till
en gemensam konsensus, menar Tonnquist (2012, s. 287) och får medhåll från Schein
(2002) och Kotter och Schlesinger (2008).
Psykologen Abraham Maslows välkända behovstrappa (Tonnquist, 2012, s.185)
förklarar de olika behov som människan behöver, prioriterar och vad som motiverar hennes
utveckling (figur 4, s.14). Att förstå vad som driver människans olika handlingar, eller
avsaknad av, är en viktigt steg mot att uppnå ett lyckat förändringsprojekt.
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Figur 4: Maslows behovstrappa. Lånad från Aroseus via Lätt att lära.se (2016, s.1).
Samtliga behov kan ses som grundläggande för människans välmående. Först kommer de
fysiologiska behoven som mat, vatten och luft, följt av andra behovsnivån trygghet.
I detta steg söker människan efter stabilitet, rutiner och enklare förhållningsregler i vardagen
för att inte känna rädsla och ångest (Aroseus, 2016). Längre upp på trappan kommer
gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Dessa är i mångt och mycket kopplade till
trygghetsstadiet, då varje steg är beroende av att behoven i föregående steg är uppfyllda
(Aroseus, 2016).
Utan de fysiologiska behoven uppfyllda är det svårt att uppfylla behovet av trygghet. I
gemenskapssteget letar människan efter att finna tillhörighet med andra individer som vänner
och kollegor – viktiga delar för att vi som människor ska trivas på till exempel arbetsplatsen
eller i skolan. Vidare upp i behovshierarkin kommer självkänsla och självförverkligande som
är mer avancerade behov och som behöver understödjas av de än mer grundläggande behoven
före införlivande av dessa kan komma till stånd (Tonnquist, 2012, s.185). Maslows antagande
om inbördes hierarki bland behovstyperna utesluter dock inte det faktum att individer är olika;
individers upplevelse av när behov är tillfredsställda varierar och ett nytt behov kan uppstå
innan det andra är helt tillfredsställt. Det som Maslow menar är logiken bakom teorin är att
behov på en högre nivå inte påverkar beteendet hos individen innan behov på en lägre nivå
har tillfredsställts (Jacobson och Thorsvik, 2008, s. 261).
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2.5 Kommunikation i organisationer och projekt
Kommunikation är en viktig del i organisationer och i utvecklingsarbeten. Det är
särskilt viktigt för projektmedlemmar att behärska för att kunna förmedla både konceptuell
och kontextuell förståelse för projektet till berörda parter, öka engagemang och stärka känslan
av delaktighet (Ljungberg och Larsson, 2012, s. 319). Kommunikation innebär att sprida och
dela kunskap med andra. I ett projekt kan syftet med detta vara olika; visa att man ser någon,
skapa samsyn kring projektets mål och syfte eller få till en dialog är några exempel
(Tonnquist, 2012, s. 200).
Projektledarens förmåga att kommunicera med projektets intressenter är vitalt för
projektets framgång. ”Att leda är att kommunicera, och att kommunicera är att leda”
skriver Bo Tonnquist (2012, s. 201). Det gäller att hitta rätt tid och kanal för när man
kommunicerar; är en mottagare upptagen eller fokuserad på något annat är det svårt att nå
fram. Ofta krävs det en ”kritisk” händelse för att budskapet ska uppmärksammas. I ett
förändringsarbete är det därför ännu viktigare att det ”kritiska” i nuläget lyfts fram så att både
en uppmjukning i organisationer börjar samt att rätt saker kan kommuniceras vid rätt tillfälle.
Hur information tas emot beror också på hur man väljer att kommunicera i olika situationer.
Vi stora förändringar är det oftast mer givande att kommunicera i ett fysiskt möte, snarare än
ett massmail som är mer opersonligt och friare för tolkning. Risken för att missförstånd
uppstår ökar i och med kommunikationskanaler så som mail (Tonnquist, 2012, s. 201).
Den moderna chefen ska stödja och underlätta medarbetarnas arbete (Heide,
Johansson och Simonsson, 2012, s. 125) och i linje med det bör ledarskapet handla om en
kollektiv initiativförmåga där chefens roll blir att förstärka och uppmuntra till initiativ,
ansvarstagande och samarbete samt skapa förutsättningar för utveckling. Detta blir allt
viktigare i och med ett förändringsprojekt, som sätter ytterligare press på att information
distribueras brett i organisationen genom de olika cheferna ner till medarbetare (Jacobsen och
Thorsvik, 2008, s. 445).
2.6 Kollektiv lärande
Kommunikation förutsätter att det att det finns en avsändare och minst en mottagare. I
samband med att människor kommunicerar med varandra skapas också möjligheter för
kollektivt lärande, där tillfälle att utbyta erfarenheter genom dialog och gemensam reflektion
är en central aspekt för det kollektiva lärandet (Larsson, 2016, s. 157).
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Det lärande som sker i arbetet anses av organisationsforskare inte bara som
betydelsefullt, utan har allt mer framhållit som avgörande för organisationers förmåga att
hantera förändring. Individuellt lärande och möjligheten till personlig utveckling anses
givetvis viktigt för organisationsutveckling. Dock krävs mer än individuellt lärande för att
bemästra förändringar i organisationer menar Larsson (2016, s. 151). Den individuella
kunskapen måste också göras tillgänglig för andra att gemensamt bearbeta så att den kan
integrerar i organisationens vardagliga praktik och i befintliga handlingsmönster. Ett
kollektivt lärande måste komma till stånd som går utöver, men inte oberoende, det
individuella (ibid).
För att kunna tala om kollektivt lärande som ett särskilt begrepp finns tre villkor som
måste vara uppfyllda (Ohlsson och Granberg, 2016, s. 15);
1. Kollektivet i fråga måste ingå i en gemensam situation
2. Deltagarna för det område som lärandet gäller måste ha ungefär samma
förutsättningar
3. Situationen måste vara av sådan gemensam och känsloladdad karaktär att den hos
samtliga deltagare mobiliserar den psykiska energi som krävs för att få till stånd
ett väsentligt lärande som berör det gemensamma i situationen (ibid).
2.7 Tidigare forskning/arbeten
Tidigare forskning på processen Introducera studenter har genomförts i och med
förstudien för examensarbetet vid Malmö högskola. Malmö högskola tillämpar sedan ett par
år tillbaka processbaserad verksamhetsutveckling, vilket inneburit att högskolans processer
och inbördes aktiviteter kartlagts och implementerats, se huvudprocesskarta i bilaga 1 –
Processkarta Malmö högskola. Processen Introducera studenter är en av flera processer inom
högskolan som tillsammans verkar för att bidra till att nå de organisatoriska målen enligt
högskolans strategi 2020 (Hydbom, 2017).
I och med utvärderingen av processimplementeringen för Introducera studenter
genomfördes en förstudie där förbättringsområden i processen identifierades. Utifrån
gruppintervjuer med förstaårets studenter vid Malmö högskola kartlagdes en generell
uppfattning av processen ur ett studentperspektiv. Studenternas sagda behov visade sig i
studien svara väl till de områden som lärarguiden i dagsläget behandlar (ibid). De områden
som föreföll påverka processens upplevda kvalitet mest, och där förbättringspotentialen var
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relativt stor var akademisk introduktion, relationsskapande i studier samt samkoordinering
mellan lärare mellan och inom program och mot studenterna (Hydbom, 2017).
För processen introducera studenter identifierades studenten som processens
mottagare; den vars behov processen önskar tillfredsställa och skapa värde för (Bergman och
Klefsjö 2012, s. 28). Processen ämnar ge stöd till studenten i hens introduktion till
högskolestudier med mål att ge alla lika grundintroduktion oavsett utbildning och start.
Processens input är antagna studenter. Output är studenter som landat i sin identitet som
student. Önskad outcome ur processen är minskade andel avhopp och kortad tid till studenten
upplever att hen har landat i sin identitet som student (Hydbom, 2017).
Processen att Introducera studenter sträcker sig från det att studenten blivit antagen
till högskolestudier och fått sitt första antagningsbesked (via mail) från Malmö högskola, till
det att första examinationen är genomförd.
Processen delas in i tre faser;
Fas 1. Från mottaget antagningsbesked på mail till registrering.
Fas 2. Från uppropsdatum på Malmö högskola till och med 4 veckor in i studierna.
Fas 3. Från 4 veckor in i studierna till det att första examinationstillfälle är avklarat.

Till processen kopplas stödfunktioner och resurser i form av karriär- och
studievägledning, FUNK4, studieadministration, kåren, studenthälsan och studieverkstad.
Malmö högskolas lärarkår ses även som resurs till processen (Hydbom, 2017). Processen kan
ses i sin kontext, samt i detalj i bilaga 1 – Processkarta Malmö högskola.
3. Arbetets genomförande - metod
Följande kapitel behandlar metod för datainsamling av studiens empiriska underlag,
dataanalys, problematisering kring internt och extern bortfall, författarens kommentarer
kring reliabilitet och validitet samt avslutande kommentarer kring etiska ställningstaganden.
Studien har följt en kvalitativ metoddesign med kvantitativa inslag och har tagit en
induktiv ansats. Studien bygger på empiriskt underlag som samlats in genom en webbaserad
surveyundersökning

samt

genom

kortare

individuella

respondenter från surveyundersökningen.

4

Erbjuder stöd för studenter med funktionsnedsättning.

uppföljningsintervjuer

med
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3.1. Datainsamlingsmetod
Både kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod har tillämpats i studien - detta i
syfte att bredda det empiriska underlaget och tillföra studien en mer omfattande datasamling
för analys och ge en djupare insikt i problemet (Denscombe, 2016, s. 59).
3.1.1 Webbaserad surveyundersökning
I syfte att kartlägga huruvida lärarguiden är känd bland högskolans programansvariga,
om den används eller inte, på vilket sätt den i så fall används och hur lärarguiden kan
förbättras

för

att

bli

mer

attraktiv

och

användarvänlig

för

lärarna,

har

en

surveyundersökningen genomförts. Surveyundersökning har valts ut som den primära
datainsamlingsmetoden för studien då metoden kan generera mycket data på kort tid samtidigt
som en kombination av kvalitativ och kvantitativ data är möjlig att inhämta inom samma
metodformat (Denscombe, 2016, s. 58).
De risker som kommer med valet av surveyundersökning som datainsamlingsmetod är
bland annat interna och externa bortfall, obrukbara resultat (surveyfrågor genererar inte
relevanta svar för studiens syfte och problemställningar som följd av dålig metodplanering
(ibid)).
3.1.2 Population, urval och distribution av surveyn.
Studiens syfte har varit att förstå hur samordning mellan Malmö högskolas process
Introducera studenters resurser - lärare och lärarguiden - kan, och bör samverka för att öka
kvaliteten i processen. För att kunna delta i studien ställdes följande krav på respondenten;
hen måste vara antingen programansvarig, kursansvarig eller undervisande lärare vid Malmö
högskolas högre utbildningar (kandidat, master och magister) samt i denna roll vara aktiv i
studenternas introduktionstermin på högskolan.
Alla berörda lärare för introduktionsterminen (för högre utbildningar) har alltså varit
möjliga svarande och utgjort undersökningspopulationen. Den primära urvalsgruppen bestod
av programansvariga vid högskolans högre utbildningar. Beslutet att exkludera kursansvariga
och andra undervisande lärare från urvalsgruppen baserades på osäkerheten på aktuell
gruppstorlek för kursansvariga och undervisande lärare vid tiden för studiens upprättande.
Teoretiskt sett hade det varit möjligt att gå ut i organisationen och se vilka lärare som var
aktiva under introduktionsterminen. Detta hade varit ett eftersträvansvärt idealt läge för
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studien. Dock har studien haft begränsade resurser i form av tid. I samråd med processledare5
gjordes en uppskattning att det i praktiken skulle ta för lång tid att söka rätt på alla lärare som
passar i populationen. ”I skolvärlden ändras människorna som är aktiva kraftigt från period
till period. De lärare som ska jobba i höst är kanske inte ens anställda än. Det är en mycket
rörlig population som är svår att kartlägga” förklarar Magnusson6.
Det som var känt var att Malmö högskola har 72 stycken unika utbildningar/program
som går under högre utbildning (master, kandidat, magister). Dessa programansvariga
utgjorde således urvalsgrupp 1. I surveyundersökningen inkluderades även urvalsgrupp 2,
bestående av kursansvariga och andra undervisande lärare. Urvalsgrupp 2 har dock endast
betraktats som kompletterande informationsgivare vars deltagande, av projektet, ansågs kunde
bidra till större insikt och således ett mervärde till processutvecklingsarbetet för Introducera
studenter.
Studien har drivits utan stöd från externa bidrag, vilket krävt kostnadsfria metoder för
distribution och insamling av data. Detta har uppnåtts genom att webbenkättjänsten
Surveymonkey.com7 använts som värdplattform för surveyn.
Den 24 mars skickades ett mail från processledaren för Introducera studenter till
utbildningsberedningen (UB) med information om planerad surveyundersökning, samt en
förfrågan om en sådan studie skulle vara problematisk att genomföra på de olika fakulteterna.
Mailet går att läsa i sin helhet i bilaga 2 – Informationsbrev 1. Före surveyn skickades ut
genomfördes en testomgång med två individer från Malmö högskola som uppfyllde kraven
för att medverka i studien, en programansvarig samt en kursansvarig. Testpanelen fick svara
på både den svenska och engelska versionen av surveyn och ombads komma med feedback
och kritik på dels språket, den logiska frågeföljden och surveyns innehåll generellt. En
testomgång av surveyn värderades av projektgruppen som en kvalitetssäkrare för studien
(Denscombe, 2016, s. 59).
Den 19 april skickade processledaren ut ett mail på både svenska och engelska till
programansvariga vid Malmö högskolas högre utbildningar, totalt 72 stycken, med en kort
beskrivning av studiens syfte och en förfrågan om att vidarebefordra mailet till berörda
kursansvariga och undervisande lärare under introduktionsterminen. Hela informationsbrevet
5

Kipowski, Charlotte. Processledare Introducera studenter, Malmö högskola. Samtal
2017.04.20
6
Magnusson, Birgitta. Kvalitetskoordinator K3, Malmö högskola. Samtal 2017.04.20.
7
http://www.surveymonkey.com erbjuder ett kostnadsfritt grundpaket. Att uppgradera
tjänsten till ett paket med mer avancerade funktioner är möjligt mot en kostnad.
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till programansvariga finns i bilaga 3 - Informationsbrev 2. I brevet fanns hyperlänkar till
både engelsk och svensk version av surveyn. Ett så kallad snöbollsurval (Denscombe, 2016, s.
76) gjordes i och med förfrågan om vidarebefordran, där hur många, och vilka i urvalsgrupp 2
som skulle få tillgång till surveyundersökningen låg i programansvarigas (urvalsgrupp 1)
händer.
Svarsperioden sattes till åtta dagar, från morgonen den 19 april till midnatt den 26
april. Ett påminnelsemail om att fylla i enkäten skickades ut måndagen den 24 april till
programansvariga med samma information som ursprungsmailet (utskick 19 april).
3.1.3 Surveydesign
Surveyn bestod av totalt 21 frågor (Q1-Q21), på svenska eller engelska i bilaga 4 Survey SE/EN. Av 21 frågor var 17 stycken tvingande frågor där respondenten var tvungen att
ange ett svar. Alternativet ”vet ej” var då alltid möjlig. Tre frågor var helt öppna och 11 frågor
gav respondenten både öppna och slutna svarsalternativ. Surveyn utformades och
distribuerades i två versioner. Svarslogik var tillämpat på surveyn vilket innebar att beroende
på hur respondenten svarade på vissa frågor hoppades vissa frågor över som enligt
surveykonstruktionen ansågs irrelevanta för den specifika respondenten, se figur 5.

Figur 5: Översiktskarta över svarslogik i surveyn. Egen design. (Hydbom)
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Genom användning av webbprogrammet Survey Monkey möjliggjordes inhämtning
av både kvalitativ och kvantitativ data i och med kombinationen av stängda och öppna
svarsalternativ. Något som var eftersträvansvärt i en småskalig studie, och som förväntades
generera en mer nyanserad och ”personlig” samling data än en enbart kvantitativ enkät
(Denscombe, 2016, s. 59).
På surveyns förstasida gavs information om studien, om säkrad anonymitet för
surveyns deltagare samt en uppskattning av hur lång tid det skulle ta att fylla i surveyn.
Surveyns första frågor (Q1-Q2) var kontrollfrågor där respondenten skulle ta ställning till
vilken arbetsroll de hade, samt hur länge de har haft denna roll. I fråga Q3 gavs en uppmaning
till respondenten att se över lärarguiden på Malmö Högskolas hemsida, med bifogad
hyperlänk. För Q3 var svarslogik tillämpad och beroende på om respondenten svarade ”ja”
eller ”nej” på frågan om de kände till lärarguiden sedan tidigare, blev följdfrågan olika. Hade
respondenten haft kännedom om lärarguiden skickades hen vidare till fråga Q4. Om inte,
skickades hen vidare till Q9. Fråga Q4 hade också tillämpad logik och respondenten
skickades antingen vidare till fråga Q6, eller om hen har använt sig av guiden; till fråga Q5.
Fråga Q5-Q8 var kopplade till användandet av lärarguiden. Både Q7 och Q8 var öppna frågor
där respondenten fick svara med fritext. Q9-Q17 var frågor indelade i processen Introducera
studentens tre faser och behandlade specifikt fasernas respektive områden från lärarguiden.
Q18 gav respondenten möjlighet att lägga till något som hen ansåg saknas i lärarguiden. Q19
var en mer generell icke tvingande öppen fråga som gav respondenten möjlighet att förmedla
egna tankar och idéer gällande studentintroduktion. Slutligen i Q20 ombads respondenten
delta i en uppföljningsintervju. Ville respondenten delta i en uppföljningsintervju skickades
hen vidare till Q21 och gavs möjlighet att lämna kontaktinformation. Om respondenten inte
vill delta, skickades hen till surveyns sista sida och kunde avsluta surveyn.
Syftet med uppföljningsintervjuerna var att samla in ytterligare kvalitativ data från
urvalsgruppen. Syftet var också att möjliggöra för att eventuella frågor eller särskilda
intresseområden från surveyundersökningens resultat kunde lyftas och undersökas djupare
genom direktkontakt med respondenten, och på så sätt få en bättre uppfattning om hens
upplevda verklighet kopplat till lärarguiden (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 121).
3.1.4 Uppföljningsintervju
Uppföljningsintervjuerna

utgjorde

en

mindre

empirisk

intervjustudie

med

semistrukturerad intervjuguide. De individuella intervjuerna uppskattades till 15-20 minuter
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per session. Intervjuerna planerades till att genomföras under perioden 2 maj till 5 maj 2017
med fokus på att vidare undersöka hur samverkan mellan lärarguiden och Malmö högskolas
programansvariga i synnerhet, och kursansvariga och undervisande lärare i allmänhet, kan
underlättas och förbättras.
De respondenter som var intresserade av att delta, och som lämnade sina
kontaktuppgifter i surveyundersökningen kontaktades först av processledaren torsdagen den
27 april för att tacka för visat intresse samt att informera om tidsramen för intervjuerna
(Bilaga 5 – Uppföljningsintervju brev 1). Fredagen den 28 april skickades ytterligare ett brev
ut via epost med en länk till en ”doodle” på webbplattformen Doodle.com. Respondenterna
uppmanades fylla i de tider som de hade möjlighet att träffas på för uppföljningsintervju.
Varje respondent delgavs en anonym-kod i mailet, som de ombads använda istället för sitt
namn i doodlen för att säkra deras anonymitet (Bilaga 6 – Uppföljningsintervju brev 2).
Respondenternas uppmanades att svara innan den 1 maj så att ett schema kunde läggas, och
definitiva intervjutider bekräftas under 1 och 2 maj 2017. Ett bekräftelsebrev skickades ut
med definitiva tider den 1 maj per email.
Uppföljningsintervjuerna som var semistrukturerade skedde individuellt och
genomfördes ”ansikte mot ansikte” med respondenten. Respondenten gavs möjlighet att själv
välja plats för intervjun. Detta för att underlätta för respondenten tidsmässigt och öka chansen
för fler deltagande. En intervjuguide användes som underlag och stöd under intervjuerna.
Intervjuguiden återfinns i bilaga 7 - Intervjuguide. Uppföljningsintervjuerna inleddes med att
respondenten informerades om syftet med hens deltagande och studien, att alla uppgifter
hanteras anonymt samt en kort redogörelse för de resultat som framkommit ut
surveyundersökningen. Syftet med uppföljningsintervjuerna var att få mer djupgående svar
från urvalsgruppen rörande uppfattningen om lärarguiden, och eventuella lösningsförslag för
hur en bättre samordning mellan lärarguide och lärare skulle kunna komma till stånd
(Denscombe, 2016, s. 59)
3.1.5 Internt och externt bortfall
Majoriteten av frågorna i enkäten har varit tvingande frågor (märkta med Asterix vid
frågan, se bilaga 4 – Survey SE/EN) som krävt att ett svar ges för att komma vidare i surveyn.
Detta eliminerar en del av risken för internt bortfall av besvarade frågor inuti enkäten. Dock
kan tvingande svar också bidra till att respondenten avstår från att gå vidare i enkäten, om hen
upplever press eller inte finner ett alternativ som svarar mot hur hen ställer sig. För att
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undvika att respondenten avslutar för tidigt har svarsalternativet ”vet ej” lagts till på samtliga
frågor där det ges förbestämda svarsalternativ. Om respondenten börjar fylla i surveyn, och
sedan väljer att inte fullfölja hela surveyn, är det utanför vår makt att påverka respondenten.
Detta svarsbeteende kommer ge utslag som internt bortfall i resultatet.
Studien har försökt minimera det externa bortfallet genom kommunikation och
öppenhet om studiens syfte och understryka vikten av urvalsgruppens deltagande. Dock finns
det påtagliga risker med att använda webbaserade surveyundersökningar, som just låg
svarsfrekvens (Denscombe, 2016 s. 59). Surveyundersökningar som inbegriper personlig
kontakt har ofta högre svarsfrekvens än dem som förmedlas via epost och är lättare att
ignoreras av respondenten när den personliga faktorn inte är närvarande menar Denscombe
(2016, s. 60). Vidare understryker Denscombe (2016, s. 60) att risk för snedvridning av
undersökningen kan bli en effekt av låg svarsfrekvens.
3.2. Dataanalys
Dataanalysen har delats upp utifrån de två metoderna för datainsamling
(surveyundersökning och intervju), då de genererat olika typer av data - kvalitativ och
kvantitativ - som krävt olika metoder för att analysera.
Analysprocessen har utgått från de fem stegen för analys av data (Denscombe, 2016, s. 348);
1. Iordningställande av data
2. Inledande utforskning av data
3. Analys av data
4. Framställning och presentation av data
5. Validering av data
Då data har samlats in med två olika metoder särskiljs de aktiviteter som genomförts i
respektive analysprocess åt för att skapa en bättre översikt. De två dataanalysprocesserna
redovisas nedan i tabell 1 och tabell 2. Första dataanalysen (data från surveyundersökningen)
behandlar både kvantitativ och kvalitativ data.
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Tabell 1: Aktiviteter i analysprocessen av data från surveyundersökning.
Analyssteg

Kvantitativ data

Kvalitativ data

1. Iordningställande
av data

Komplett datasamling från Surveyn (engelsk och svensk) har
exporterats från Survey Monkey i .pdf-format och lagrats digitalt på
hårddisk samt som utskrivna originaldokument. Svarsdata från
programansvariga har extraherats och använts som det
huvudsakliga underlaget för analysen.
Genom programmet Survey
Monkey har statistik från
insamlad data iordningsställts och
presenterats i stapeldiagram i
originalet.

Fritexter från surveyn har
sammanställts av Survey
Monkey och har listats efter
varje tillhörande fråga.
Materialet har lästs igenom
flera gånger för att skapa
inledande överblick.

2. Inledande
utforskning av data

Materialet har lästs igenom flera
gånger för att skapa inledande
överblick av datan.
Trender och mönster i svaren har
sökts ut och antecknats inför nästa
steg.

Citat och ord har extraherats
för att komplettera kvantitativ
data. Eventuella brytningar i
svarsmönster mellan dessa har
antecknats.

3. Analys av data

Surveyns frågor har delats upp
utifrån hur de kan svara på till
studiens tre forskningsfrågor.

Gemensamma nämnare,
motsägelser och svarstendenser
har analyserats från fritexterna.

4. Framställning och
presentation av data

Analysresultaten har presenterats i
form av tabeller, figurer och som
skriftlig tolkning av de statistiska
fynden under respektive relevant
frågeställning (1-3).

Data från fritexter har
presenterats i form av citat och
sammanfattningar i samband
med presentationen av den
kvantitativa datan.

5. Validering av data

Ej tillämpbart

Ej tilllämpbart

Den del av dataanalysen som berört kvalitativ data från uppföljningsintervjuerna har
skett kontinuerligt från och med intervjuernas genomförande. Analysen har grundats i resultat
från surveyundersökningen och kan ses som en påbyggnad/komplement till det. Studien har
bland annat sökt ut svar på hur lärarguiden svarar mot lärarnas behov i hänseende till
tillgänglighet (Är guiden lätt att hitta? hur kommuniceras den ut?), innehåll (är det faktiska
textinnehållet och stödmaterialet relevant?)och användarvänlighet (är innehållet presenterat
på sådant sätt att det går att förstå och ta till sig? Layout, format, upplägg). Tillgänglighet,
innehåll och användarvänlighet har således varit fokusområden för uppföljningsintervjuerna
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och svaren kategoriserats utifrån dessa tre variabler under respektive intervjufråga. Dessa har
sedan fördelats i ”upplevt nuläge” och ”önskat framtida läge” som presenteras i en tabell.
Tabell 2: Aktiviteter i analysprocessen av data från uppföljningsintervjuer.
Analyssteg

Kvalitativ data

1. Iordningställande
av data

Varje intervju har tilldelats en kod som är anonym och som
använts istället för den intervjudeltagarens namn. Efter varje
genomförd intervju har materialet renskrivits och sedan lästs
igenom flera gånger för att få en samlad överblick över
materialet.
Originalmaterialet har sparats digitalt på dator och manuellt
(utskrift).

2. Inledande
utforskning av data

Materialet har bearbetats och övergripande teman och mönster
har sökts ut i texterna. Kommentarer har antecknats på utskrivna
kopior av originaltexterna. De delar av materialet som
registrerats men legat utanför studiens ramar har sållats bort i
detta skede och presenteras inte i resultatet.

3. Analys av data

Intervjumaterialet har granskats utifrån kategorierna
tillgänglighet, innehåll och användarvänlighet. Utsagor som
relaterar till kategorierna har märkts ut för varje intervjutext.
Från utsagorna har ord och teman extraherats.
En inbördes jämförelse mellan intervjutexterna och dess
extraherade orden/teman har gjorts och staplats i en matris med
kategorierna i ena axel och teman och inbördes subgrupper i den
andra, se exempel nedan.
Tillgänglighet Innehåll Användarvänlighet
Tema1
Subgrupp
Tema 2
Subgrupp

4. Framställning och
presentation av data

Analysresultaten presenteras i resultatdelen som citat, i
tabellform (från ovan) samt i en skriftligt tolkande text.

5. Validering av data

Varje intervjudeltagare har i slutet av intervjun givits en
sammanfattande redogörelse över vad som sagts under intervjun,
och ombetts bekräfta och korrigera denna om något
missuppfattats.
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3.3. Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet
Reliabilitet
Studien har använt sig av ett neutralt datainsamlings- och analysverktyg (Survey Monkey) för
surveyundersökningen som samlat och sammanställt data digitalt utan mänsklig faktor. En
upprepning av datainsamlingsproceduren kan därför förväntas ge samma resultat varje gång.
Surveryundersökningen har utformats från grunden specifikt för studiens ändamål och rör
lärarguiden som är framtagen för Malmö högskola. Detta påverkar studiens generaliserbarhet
eftersom att ingen tidigare beprövad survey har använts som mall och ändamålet är unikt.
Vilket leder till att det inte finns möjlighet att jämföra resultaten med andra publicerade
resultat då surveydesignen är unik. Surveyn har istället fått genomföras av en testpanel
bestående av två personer som passar in i urvalsgrupp 1. Testpanelen har provat att
genomföra både den svenska och den engelska versionen av surveyn för att kunna ge
feedback om surveyn är logisk, relevant och ställer rätt frågor som går att svara på.
Testpanelens bidrag har gjort det möjligt att kontrollera att frågorna ger användbar data som
underlag för att undersöka studiens syfte och forskningsfrågor (Denscombe, 2016, s. 59).
Uppföljningsintervjuerna har varit semistrukturerade och kan därför inte antas ge
samma resultat om de skulle upprepas då syftet med metoden är att inte vara låst till ett
tvingat frågeformulär utan flexibel till intervjuns naturliga svängningar (Kvale och
Brinkmann, 2009, s. 121). Intervjun har varit ett samspel mellan två individer, således är den
mänskliga faktorn ett hinder för att exakt samma svar och frågor kommer fram om de skulle
upprepas.
Validiteten
Utifrån studiens syfte och problemställningar har surveyundersökning valts om metod för att
få fram svar på hur många som känner till och använder sig av lärarguiden, hur de använder
den och varför de inte använder den. Surveyn har konstruerats så att även mer ingående data
gällande hur de svarande upplever de olika delarna som guiden behandlar och även möjlighet
till att komplettera svaren med fritext. Utifrån svaren från surveyn, främst nominaldata, har
frågeställning 1 och 2 kunnat besvaras och producerat underlag för att besvara frågeställning
3. Uppföljningsintervjuerna har bidragit med kompletterande information kring hur
lärarguiden upplevs idag och ett önskat framtida läge.
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3.4. Etiska ställningstaganden
Objektivitet
I och med studiens kvalitativa design är det inte möjligt för studieundersökaren att vara helt
och hållet objektiv i sitt arbete (Denscombe, 2016, s. 414). Medvetna val av metoder för
datainsamling och analys har gjorts och blir direkt delvis subjektivt på grund av
studieförfattarens

inblandning.

I

de

uppföljningsintervjuer

som

genomförts

har

studieförfattaren själv varit delaktig som intervjuare och har därför en potentiell påverkan på
utfallet. Studieförfattaren har varit väl medveten om det problematiska förhållandet mellan
objektivitet och kvalitativa studier, och har igenom projektet medvetet försökt att distansera
sig från de personliga värderingar och övertygelser som skulle kunna komma att färga
analysen med personligt tyckande. Dataanalysen har närmats med ett öppet sinne och med
acceptans för alla möjliga utfall för att minska risken för att viktiga fynd förbises på grund av
närvaron av den mänskliga faktorn (ibid, s. 415).
Den faktiska datainsamlingen av surveyundersökningen har gjorts objektiv genom att
använda ett automatiserat externt webbaserat surveyprogram (Survey Monkey) som hämtar in
och sammanställer svarsdata digitalt utan påverkan av mänskligt inflytande.
Anonymitet
I studien har det grundläggande kravet för individskydd, enligt vetenskapsrådets etiska
principer (Vetenskapsrådet, u.å.) tagits i beaktning. Dess tillämpning på studien redogörs för
nedan och behandlar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet (ibid).
Studiedeltagarna har informerats om studiens syfte och respondenternas roll i
processutvecklingsarbetet vid varje kontakttillfälle mellan projektgruppen och intervju- och
enkätdeltagare. Vidare har studiedeltagarna givits skriftligt informerat samtycke före
medverkan och även givits möjlighet att när som helst avsluta sitt deltagande i studien.
Studiedeltagarna har försäkrats både i informationsbrevet som gick ut till programansvariga
och i surveyns förstasida att personuppgifter och surveysvar behandlas kodat och endast av
projektgruppen för processen Introducera studenter. Genom tillämpning av hyperlänk via
mail som distribueringsmetod har surveydeltagarnas anonymitet säkrats då inga namn, emails eller IP-adress lagras i systemet som kan röja den medverkandes identitet. Intervjuerna
har kodats i samband med tidsbokning för intervjuer i Doodle. Endast intervjuaren har haft
tillgång till kodnyckeln.
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4. Resultat
I följande kapitel redovisas de resultat som genererats från surveyundersökningen och
uppföljningsintervjuerna, kopplat till studiens forskningsfrågor.

Kapitlet inleds med en

redogörelse för svarsfrekvens, bortfall och intervjudeltagande i studien.
I studien användes två metoder för datainsamling; webbaserad surveyundersökning
och kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerad intervjuguide.
Surveyundersökningen gick ut till samtliga programansvariga (urvalsgrupp 1) för de 72
högre utbildningarna (master, kandidat och magister) vid Malmö högskola. Surveyn gick
därefter ut till kursansvariga och undervisande lärare via de programansvariga. Studien har
haft en svarsfrekvens på 73 personer varav 51 stycken från urvalsgrupp 1 och 22 stycken från
urvalsgrupp 2 (kursansvariga och undervisande lärare). Se tabell 3 detaljerade siffror.
Av de 51 programansvariga som deltog från urvalsgrupp 1 slutförde 44 hela surveyn.
De nio som avslutat sitt deltagande i surveyn i förtid har alla gjort detta vid fråga 3. Surveyn
har ett internt bortfall på 13,7 % och ett externt bortfall på 29,0 %.
Tabell 3: Deltagarstatistik från engelsk och svensk surveyversion.
Version/Svarande Programansvarig Kursansvarig Undervisande lärare
Urval 1
Urval 2
Urval 2
Svenskspråkig
46
12
8

Total

Engelskspråkig

7

5

2

0

66
73

Av de totalt 73 svarande från urvalsgrupp 1 och 2 visade åtta personer intresse att delta
i en uppföljningsintervju. Av de åtta som kontaktades, via de i surveyn angivna
kontaktuppgifterna, skrev fem personer in tider för möte i doodlen. Fyra av fem svarande
hade möjlighet att träffas under de angivna datumen och tiderna (2-4 maj). Totalt
genomfördes fyra individuella uppföljningsintervjuer som representerade tre olika fakulteter
på högskolan; tre stycken den 3 maj, och en den 4 maj. Uppföljningsintervjuerna tog i snitt
20-30 minuter att genomföra och ägde rum i mötesrum som den svarande själv bokat inför
intervjutillfället.

29 av 49

4.1 I vilken utsträckning används lärarguiden av lärare under studenternas
introduktionstermin?
Av de 51 programansvariga som deltog i surveyn svarade 49 stycken på frågan om de
hade tidigare kännedom om lärarguiden före surveydeltagandet (Q3). Två deltagare hoppade
över frågan och avslutade därmed sitt deltagande i surveyn och tillräknas gruppen för internt
bortfall. 33 personer (av 49) hade tidigare kännedom om lärarguiden. Av dessa hade 71 %
använt sig av guiden vid programstart och/eller vid kursstart (Q4), se figur 6. Vanligast var att
guiden användes vid programstart. Flera svarsalternativ var möjliga att ge.
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6%	
  

Ja,	
  vid	
  ny	
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  över	
  

6%	
  
23%	
  

65%	
  

Figur 6: Cirkeldiagram över användningstillfälle för lärarguiden – Q4, data från
Survey monkey, egen design.
Utöver de på förhand angivna svarsalternativen fick de svarande komplettera sitt svar i fritext
på ”Annat tillfälle”. Andra tillfällen då lärarguiden använts var;
-

inför examinationer

-

vid planeringsfaser (hösten)

-

vid introduktion av nya lärare

-

vid upprättande av studentinformation på respektive programs webbplattform
I frågan om på vilket sätt lärarguiden hade använts av programansvariga (Q5) var det

dominerande svaret ”som checklista”. Detta bekräftades även från deltagarna i
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uppföljningsintervjuerna. ”Jag ser lärarguiden som en checklista, något som jag kan titta på
så att jag inte missar något” sa en av de programansvariga som deltog i en
uppföljningsintervju angående hur hen ser på lärarguidens funktion. ”Lärarguiden blir ett
ramverk för informationsflödet och vad jag ska informeras till studenten” berättar en annan av
intervjudeltagarna. Vidare beskriver intervjudeltagarna guiden som en baslista där de själva
även kan komplettera med de mer programspecifika punkterna som är relevanta för respektive
program.
Det näst vanligaste användningsområdet för programansvariga att använda lärarguiden
på var för att själv försäkra sig om aktuell information, till exempel som policys och riktlinjer.
Andra användningssätt som var mindre tillämpade bland urvalsgruppen var ”för att hämta
inspiration” och ”för att hämta upp stödmaterial” samt ”informera kursansvariga” som
nämndes i kommentarsfältet. Procentuellt förhållande mellan de olika användningssätten visas
i figur 7 och baseras på resultat från surveyundersökningen.
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Figur 7: Stapeldiagram över programansvarigas användningssätt av lärarguiden – Q5,
och antal förekomster (Y-axel). Data från Survey monkey, egen design.
Fråga Q5 hade 25 svarande och 26 som hoppade över frågan, av de 26 räknas sju till internt
bortfall. De resterande 19 (av 26) skickades vidare till fråga Q9.
För de svarande från urvalsgrupp 1, som hade tidigare kännedom om lärarguiden men som
inte använt sig av den (åtta personer), ställdes frågan (Q6): Vad beror det på att du inte
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använt lärarguiden? Det svarsalternativ som fick flest kryssningar var ”jag har inte känt att
jag behövt den”. Tre av åtta (37,5 %) hade kryssat i detta alternativ, samtidigt som de andra
svarsalternativen (se fråga i bilaga 3 – Survey SE/EN) enbart kryssades i en gång var. Från
fritext-fältet inkom andra svar som inte fanns som förgivna svarsalternativ;
”Jag har använt programmets motsvarighet” och ”Är inte kursansvarig och har inte
haft detta behov. Kommer däremot att använda denna vid introduktion av nya studenter till
hösten”.
Från uppföljningsintervjuerna framkom att samtliga hade använt lärarguiden tidigare
och då speciellt i planeringsfaserna inför ny termin samt under de första veckorna under
terminen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis

kan

det

utifrån

surveyundersökningen

och

uppföljningsintervjuerna konstateras att 67% av de medverkande programansvariga har
tidigare kännedom om lärarguiden. Av dessa har 71% använt sig av guiden vid något tillfälle.
Vanligaste tidpunkten för att använda guiden är vid programstart och den vanligaste
förekommande anledningen till användning av guiden är för att få en checklista över vad som
ska behandlas under introduktionsterminen, följt av att försäkra och uppdatera sig själv om
gällande information. Lärarguiden som inspirationskälla och hubb för stödmaterial är mindre
frekventa användningssätt hos de programansvariga.
4.2 Hur upplever programansvariga lärarguiden i hänseende till tillgänglighet, innehåll
och användarvänlighet?
De svarande som hade tidigare kännedom om lärarguiden, men som inte använt den
(åtta styck) fick svara på frågan ”på vilket sätt borde lärarguiden förändras för att du ska
vilja använda den?” (Q8). Frågan var uppbyggd i tre delar där den svarande fick skriva i
fritext utifrån 1. Tillgänglighet, 2. Innehåll, 3. Användarvänlighet samt 4. Annat.
”Regelbunden kommunikation via till exempel mail till alla lärare strax innan
terminstart”, och ”Jag upplever inte att den saluförs på ett så tydligt sätt som den förtjänar”
var svar som inkom från de programansvariga angående tillgänglighet. Totalt inkom fem
skriftliga svar, varav ett var ”jag vet inte, jag har inte använt den”, och två blanka märkta ”n”.
Vad gäller Innehåll och Användarvänlighet framkom inga konkreta svar på frågan utan fälten
märktes ”n” eller ”Vet ej då jag inte använt den”. Under Annat gavs fyra svar varav tre
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intetsägande (n) och ett som pekade på lärarnas delaktighet i utvecklingsprocessen; ”Använd
er av lärare och deras långa erfarenhet”.
De svarande fick ta ställning till hur de uppfattade lärarguidens innehåll, om det var
något som var särskilt bra, mindre bra eller överflödigt. Fråga Q9 behandlade de
informationsområden i lärarguiden som kopplats till processen Introducera studenters första
fas (av tre) - Första kurs-/ programtillfälle. Fråga Q10 behandlade information kopplat till
processens fas 2 (Utbildningens första veckor) och Q11 fas 3 (Examinationer). I figurerna 8,
9 och 10 redovisas de svaren från programansvariga. Y-axeln representerar antal ”röster” som
varje svarsalternativ har fått, flera alternativ var möjliga att kryssa i. X-axeln består av tre
inbördes frågor som de svarande tagit ställning till när de ”röstat”. Totalt svarade 44
programansvariga på frågorna Q9-Q11. Inga ytterligare bortfall tillkom.
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Figur 8: Stapeldiagram över hur programansvariga upplever lärarguidens innehåll
rörande Introducera studenters fas 1. Data från Survey monkey, egen design.
Ur diagrammet kan utläsas att flera svarande har en positiv upplevelse av flera av de
områden som behandlas i fas 1 i lärarguiden. ”Upprop” framstår som det mest uppskattade
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inslaget följt av ”helhetsbild över programmet/kursen”. Även ”Planering/Översikt över de
första veckorna” och ”Förstå schemat” har fått över 20 röster vardera. Vilket är närmare
häften av de som svarat.
De områden som fått flest röster för både de områden som upplevts mindre bra och
överflödiga står alternativet ”vet ej” ut markant. Bortsett från alternativet ”Annan” har alla
andra svarsalternativ fått sex eller mindre än röster i frågan om vad som upplevts mindre bra
eller överflödigt. De kommentarer som framkommit ur fritexten vid val av ”Annan” trycker
främst på de mindre bra delarna. En deltagare skriver att ”lära känna varandra- momentet är
något som inte får plats under första tillfället då det är mycket annan information som ska in
då”. Andra kommentarer rör tentamen och anmälan till tentamen, som återkommer i
fritexterna i fråga Q11 (Examinationer).
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Figur 9: Stapeldiagram över hur programansvariga upplever lärarguidens innehåll
rörande Introducera studenters fas 2. Data från Survey monkey, egen design.
Flera av de angivna inslagen från lärarguiden i fas 2 är uppskattade och fått fler än 20
röster vardera. De områden som inte fått samma uppskattning är ”information till reserv- och
efterantagna”, ”Information om kurslitteratur” samt alternativen ”Annan” och ”Vet ej”. De
sistnämnda har precis som i fråga Q9 lägst antal röster med stor marginal till ”näst bästa”
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alternativ. Diagrammet visar ett liknande svarsmönster som det i fråga Q9; röstningar på
andra alternativ än ”Annan” och ”Vet ej” är sparsmakat och inga befintliga områden från
lärarguiden får fler röster än tre stycken i varken ”mindre bra” eller ”överflödigt”-frågorna.
Från figur 10 lyfts ”tydlighet kring examination och bedömning” upp som ett positivt
inslag i lärarguiden tätt följt av ”vilket studentstöd högskolan erbjuder”. Ytterligare
information om tentamen och instruktioner för hur studenter anmäler sig efterfrågas i
kommentarfältet (Annan). En av de svarande skriver; ”Då tentamenssituationen och anmälan
till är viktigt behöver detta område förtydligas”. En annan skriver; ”Jag skulle vilja ha tydlig
guide med bilder på var studenter trycker för att korrekt anmäla sig till tentamen i Kronox
studentinloggning samt hur studenten kontrollerar sin anmälan”.
Samma trend som observerats i fråga Q9 och Q10 upprepar sig även för Q11 och
svarsalternativ bortsett från ”Annan” får få, till inga, röster i frågan om de upplevs som
mindre bra eller som överflödiga. I andra svar i fritext som inkommit skriver de svarande att
de inte har tillräcklig kunskap för att ta ställning till frågan.
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Figur 10: Stapeldiagram över hur programansvariga upplever lärarguidens innehåll
rörande Introducera studenters fas 3. Data från Survey monkey, egen design.
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I och med surveyn ställdes programansvariga frågan om det var något område/ punkt i
lärarguiden som de ansåg att en annan funktion inom högskolan skulle kunna ta ansvar för
(istället för dem som lärare)? Fördelat på tre faser (första kurs-/programtillfälle, Utbildningens
första veckor och Examinationer) och dess respektive informationsområden fick de kryssa i
de områden som de tyckte kunde hanteras av någon annan. Resultaten visas i figur 11, 12 och
13, varje fas separat.
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Figur 11: Diagrammet visar fas 1’s områden och hur dessa givits röster baserat på om
det borde vara någon annan funktion som tar över ansvar för det. Data från Survey monkey,
egen design.
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Figur 12: Diagrammet visar fas 2’s områden och hur dessa givits röster baserat på om
det borde vara någon annan funktion som tar över ansvar för det. Data från Survey monkey,
egen design.

ExaminaAoner	
  -‐	
  ansvar	
  
Ja,	
  Tydlighet	
  kring	
  examinaDon	
  och	
  bedömning	
  
Ja,	
  Återkoppling	
  på	
  examinaDonsresultat	
  och	
  informaDonen	
  om	
  möjligheter	
  Dll	
  
omexaminaDon	
  
Ja,	
  Vilket	
  studentstöd	
  skolan	
  erbjuder	
  
4	
  
5	
  
Vet	
  ej	
  
Nej	
  

3	
  

13	
  
16	
  

Annan	
  (vänligen	
  speciﬁcera)	
  
6	
  

Figur 13: Diagrammet visar fas 3’s områden och hur dessa givits röster baserat på om
det borde vara någon annan funktion som tar över ansvar för det. Data från Survey monkey,
egen design.
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De områden som flest svarande tyckte borde ligga på någon annan funktions ansvar att
informera studenterna om under introduktionsterminen var;
•

Högskolans lokaler och säkerhet

•

Upprop

•

Studentstöd

•

Vilket studentstöd skolan erbjuder (examination).

•

Vad det innebär att vara student vid en svensk högskola

•

Kännedom om studentinflytande

I frågan om de svarande saknade något i programguiden (Q18) svarade 52,5% att det inte
visste, 35,0% svarade nej, 12,5% svarade ja och ombads därmed specificera sitt svar. Tre av
fem möjliga specificerade sitt svar;
-

Guider över hur student använder Kronox och Ladok i samband med examination.

-

Kvalitetsarbete kring utbildningarna

-

Tentamensregler och tydlighet kring vem man ska vända sig till i frågor gällande
problem med anmälan till salstenta.

Från intervjuerna tillkom förslag som korta introduktionsfilmer som behandlar praktisk
allmän information för nya studenter, en nedladdningsbar kortare version av checklistan på
hemsidan, fler konkreta exempel på hur lärare kan arbeta med nätverkande och gemenskap
med studenterna och tillägg av kontaktinformation för varje område i guiden.
I slutet av surveyn (Q19) fick de svarande möjlighet att skriva om det var något annat
de ville förmedla kopplat till studentintroduktion. Tio svar kom in, varav tre var
konstateranden att de inte kunde svara på frågan på grund av för lite kunskap om lärarguiden.
Ytterligare tre svar berörde delar som ligger utanför processens makt att påverka och uteslöts
därför. De övriga svaren var övervägande positiva till lärarguiden men kommentarer om
lärarguidens omfattning gavs. En svarande skriver; ”Lärarguiden är ett ”massivt
informationspaket” som kan uppfattas som för tungt och istället läggas åt sidan”. En annan
kommentar lyfte vikten av relationsskapande under introduktionsterminen och löd;
”gemenskap och trygghet bland lärare och klassen är det viktigast under
introduktionsterminen”.
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Nedan redogörs för hur intervjudeltagarna upplever lärarguiden idag utifrån
kategorierna Innehåll, tillgänglighet och användarvänlighet. Identifierade teman är upplevt
nuläge och önskat framtida läge. Namn på eventuella subgrupper har skrivits i fetstil och
inom [ ].
Innehåll
Upplevt
nuläge

-‐
-‐
-‐

-‐
Önskat
framtida läge

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Goda exempel är i dagsläget inte särskilt inspirerande.
Brister i stödmaterial: inte tillgänglighetsanpassat, för t.ex. döva.
Otydlig information gällande högskolans faciliteter. T.ex. om vart
man som student t.ex. kan parkera bilen, ställa cykeln, vart finns
café, toaletter osv.
[Kommunikation]
LG blir ett ramverk för informationsflödet och för vad som ska
informeras till studenterna.
Ha en med koncis variant av lärarguiden i form av en checklista
som kan laddas ner i pdf-format.
[Stödmaterial]
Kortfilmer där all praktisk info kan samlas i en, eller flera
introduktionsfilmer där man får se platser ”live”.
Föreslaget innehåll: Bibliotek, studieverkstad, kåren, studenthälsan,
lokaler, ”how to get here”.
Ge mer information om parkering, fik, toaletter, cykelparkering,
hissar etc. Ökad anpassning mot tillgänglighet för alla.
Informationsfilm om Kronox, Ladok, it’s learning.
Fler konkreta och genomtänkta exempel på hur ansvariga kan arbeta
med nätverkande och gemenskap med studenterna.
Göra bättre tillgänglighetsanpassning på materialet till studenter i
lärarguiden.
Tillgänglighet

Upplevt
nuläge

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Önskat
framtida läge

-‐
-‐

[Kommunikation]
Guiden kommuniceras ut via mail – försvinner lätt bort i inkorgen.
Introduktion av guiden via enbart mail gör den svårförankrad.
Guiden svår att hitta på hemsidan, mah.se.
”Mun till mun”-metoden på arbetsplatsen fungerar bra – ”vi pratar
om och visar varandra guiden”.
[Ledarskap, engagemang och delaktighet]
Införandet möter motstånd från ”gamla rävar” som ”kan allt redan”.
De nya lärarna är mer ivriga och har ett större behov av guiden.
[Ledarskap, engagemang och delaktighet]
Förankra lärarguiden hos chefer, som sedan distribuerar den nedåt.
Ev. programansvariga som distribuerar ner till kursansvariga och
lärare.
Skapa tillfälle för lärare att ställa frågor och ha dialog ansikte mot
ansikte – på informationsmöten t.ex.
[Kommunikation]
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-‐
-

Utskick av informationsbrev/blänkare i samband med
planeringsfaserna för introduktionsterminen (ex. för höstterminen –
före och efter sommaruppehåll)
Informera om lärarguiden på APT, programledarmöten,
utbildningsforum.
Användarvänlighet

Upplevt
nuläge
Önskat
framtida läge

-‐
-‐

Logisk utformning av information
Används främst som checklista under introduktionsperioden, men
även i planeringsfasen av introduktionsterminen.
-‐ Stor nytta av goda exempel i guiden.
Data saknas

Sammanfattning
Lärarguiden förefaller fungera bra och flera områden som lärarguiden berör märks
som matnyttiga och relevanta. Särskilt uppskattade tycks innehållet om studentstöd, upprop
samt studenters rättigheter och skyldigheter vara.
Generellt är det ett positivt mottagande av lärarguiden och det primära
användningsområdet är att använda lärarguiden som en checklista. De mest frekvent önskade
förändringar som angetts rörande innehåll, användarvänlighet och tillgänglighet specifikt har
varit; ytterligare information om tentamen och anmälan, korta introduktionsfilmer som
avlastar lärarna och sparar tid samt fler konkreta förslag på relationskapande aktiviteter.
Ansvaret att förmedla information till studenterna gällande studentstöd och högskolans
lokaler och säkerhetsrutiner är delar som av flera upplevs kunna flyttas över på annan
funktion inom högskolan. Information om högskolans faciliteter (bland annat parkering,
bibliotek, fik, toaletter) nämns som önskvärt innehåll i introduktionsfilmer.
De största bristerna som upplevs ligger i hur lärarguiden kommuniceras ut och
förankras. Informering av lärarguiden genom personliga möten, direktkontakt och sociala
sammanhang lyfts fram av programansvariga som viktigt för att lärarguiden ska bli känd och
användas. Att information även kommer uppifrån och sedan sprids neråt anses viktigt för att
förankra lärarguiden och få med alla.
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4.3 Hur kan lärarguiden utvecklas så att samverkan mellan resurserna lärarguiden och
lärare förbättras?
I och med de resultat som presenteras i avsnitt 4.1 och 4.2 ovan har den empiriska
grunden lagts för att kunna möta studiens tredje frågeställning. Resultatet på frågan kräver att
en koppling görs mellan resultat från frågeställning ett och två, och den teoretiska
referensramen för studien. Vidare resultat för frågeställning tre behandlas därför inte i detta
avsnitt utan en redogörelse för hur frågeställning tre har mötts redovisas i analys och
diskussionskapitlet, avsnitt, 5.3.
5. Analys och diskussion
Kapitlet inleds med analys och diskussion av de resultat som tidigare presenterats i
rapporten utifrån studiens teoretiska referensram kopplat till studiens syfte och
frågeställningar. Vidare redogörs för slutsatser och reflektion (metoddiskussion). Kapitlet
avslutas med förslag till fortsatt forskning.
5.1 I vilken utsträckning används lärarguiden av lärare under studenternas
introduktionstermin?
Resultaten har genererat underlag för en möjlig uppskattning av hur väl arbetet med
att kommunicera ut information om lärarguiden utförts och tagits emot av mottagarna
(programansvariga). Utifrån surveyundersökningen och uppföljningsintervjuerna kan
konstateras att 67% av de medverkande programansvariga har haft tidigare kännedom om
lärarguiden. Av dessa har 71% använt sig av guiden vid något tillfälle. Hur processen
Introducera studenter upplevs av studenterna påverkas av lärarnas insatser och vad de väljer
att informera studenterna om under introduktionsperioden (Hydbom, 2017). För att undvika
större variationer i den information studenten delges under perioden är säkring av en ”högsta
lägsta nivå” viktig. Ett sätt att uppnå detta är genom lärarguiden då samtliga lärare får förhålla
sig till samma information vad gäller introduktionsterminen och förmedla detta till
studenterna (ibid). Att de resurser som tillförs processen håller jämn nivå är en förutsättning
för att processen i sig ska kunna hålla en jämn nivå och producera output med liten variation,
gång på gång (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 546). I dessa upprepningar blir också ständiga
förbättringar möjligt och påverkas av kvaliteten på de resurser som tillförs. Därför är det
minst lika viktigt att förbättra de ingående resurserna, som lärarguiden (Bergman och Klefsjö,
2012, s. 248; Ljungberg och Larsson, 2012, s. 302).
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Med utgångspunkt från att samtliga programansvariga vid de högre utbildningarna på
högskolan i alla fall ska ha kännedom om lärarguiden och kunna ge studenterna samma
introduktionsinformation, oberoende av programtillhörighet, lämnas utrymme för förbättring i
hur guiden kommuniceras ut till användarna och skapar kontextuell och konceptuell förståelse
för processens och lärarguidens syfte (Ljungberg och Larsson, 2012, s. 319). Detta är inte
bara viktigt för att skapa förståelse för den faktiska nyttan av guiden, utan också en
förutsättning för att skapa en inkluderande attityd och engagemang runt problemet (ibid).
Vanligaste tidpunkten för att använda guiden var vid programstart och den vanligaste
förekommande anledningen var för att få en checklista över vad som ska behandlas under
introduktionsterminen, följt av att använda den för att försäkra och uppdatera sig själv om
gällande information. Lärarguiden som inspirationskälla och hubb för stödmaterial var mindre
frekventa användningssätt hos de programansvariga. Ur detta skulle kunna tolkas att lärarna
är trygga i sin arbetsroll och i hur de för ut information till studenterna. Däremot kan det
finnas osäkerheter i vad som är aktuellt och som studenterna ska informeras om under
introduktionsperioden.
5.2 Hur upplever programansvariga lärarguiden i hänseende till tillgänglighet, innehåll
och användarvänlighet?
Lärarguiden, som beskrivs av en svarande som ”ett massivt informationspaket”, kan
verka avskräckande och kan tros leda till extra arbete snarare än som ett stöd (Jacobsen och
Thorsvik, 2008, ss. 427-428). Generellt sett förefaller det som att de programansvariga har för
lite kunskap om lärarguiden för att kunna uttrycka åsikter om guidens innehåll utöver vad de
upplever ser som positivt. De förbättringsförslag som inkommit från de svarande rör främst,
hur redan existerande, information i guiden kan presenteras i nytt format, som till exempel
filmer.
Innehållsmässigt förefaller guiden fungera bra med reservation för mindre
förändringar. Den upplevda problematiken ligger i hur guiden görs känd för användarna.
Information via mail beskrivs som svårt att ”fånga” och försvinner lätt bort i inkorgen. Denna
problematik är något som Tonnquist (2012, s. 210) lyfter och menar att massmail är mindre
givande vid sådana här förändringar än det personliga mötet. Vid personligt möte – till
exempel programmöten, APT, utbildningsforum – ges inte bara chans till att förmedla
lärarguidens syfte och faktiska nytta, utan öppnar även upp till delaktighet genom dialog och
gemensam reflektion. Dessa faktorer är viktiga för utvecklingen av det kollektiva lärandet och

42 av 49

förankringen av guiden (Larsson, 2016, s. 151). För att kollektivt lärande ska komma till stånd
krävs mötesplatser där överföring av den individuella kunskapen och kompetensen kan
integreras och utvecklas till en kollektiv kompetens (ibid.). Rörande innehållet efterfrågas till
exempel fler goda exempel och konkreta förslag på relationsskapande. Genom fysiska möten
ges möjlighet till att utbyta erfarenheter kollegor emellan, såsom till exempel välfungerande
och beprövade övningar för relationskapande i klassrummet.
Utrymme för dialog och delaktighet är också viktiga faktorer för att möta eventuellt
motstånd mot förändring. Det individuella lärandet måste göras tillgänglig för andra att
gemensamt bearbeta och integrera i det dagliga arbetet (Larsson 2016, s. 151). Ovilja/
ointresse att inte delta i studien eller använda sig av guiden kan tolkas som uttryck för
motstånd till lärarguidens implementering. Ett av de grundläggande behoven människan har,
och som hotas i och med förändring är trygghet (Jacobson och Thorsvik, 2008, s. 261). Denna
trygghet kan säkras genom tydlig information och stöd från ledning (exempelvis
processledare, pro dekan) som visar på nyttan av förändringen. En organisatorisk förändring
har skett när organisationen uppvisar olika utseenden vid två skilda tidpunkter. I detta fall har
det skett en förändring i arbetsuppgifter, eller snarare ett förtydligande från processens sida
rörande programansvarigas (även kursansvariga och andra lärare) ansvar att förmedla
information till studenter under introduktionsterminen. I detta förtydligande finns det risker
att missförstånd uppstår. Till exempel kan programansvariga uppleva att det ligger på deras
ansvar att informera om allting i lärarguiden personligen, när ansvaret faktiskt är säkra att
informationen som studenterna visat sig ha behov av når studenterna under
introduktionsperioden. Hur vida lärarna gör detta personligen eller använder andra medel eller
personer för ändamålet är upp till dem att besluta.
Att ledningen visar engagemang och ställer sig bakom initiativet (nyttjande av
lärarguiden) är oerhört viktigt för det generella engagemanget och förankringen av
lärarguiden som ny resurs (Schein 2002; Bergman och Klefsjö 2012, s. 41). Ledningen i detta
fall kan vara pro-dekan, processledare eller även programansvariga om det anses att deras ord
väger tillräckligt tungt för att backa upp initiativet och få åhörare som ansluter sig.
5.3 Hur kan lärarguiden utvecklas så att samverkan mellan resurserna lärarguiden och
lärare förbättras?
För att processen Introducera studenter ska kunna förbättras krävs en inblick i hur
nuläget ser ut för att kunna formulera ett framtida läge. Ett tillstånd före förändring, och ett
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efter förändring (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 403). Att kunna visualisera slutet i början av
arbetet är viktigt för ett målstyrt utvecklingsarbete (Larsson, 2012, s. 318). I förstudien för
examensarbete identifierades lärarguiden som ett potentiellt förbättringsområde utifrån
studenternas behov under introduktionsterminen. Hur många som använde lärarguiden och på
vilket sätt var då okänt (Hydbom, 2017). I och med denna studie har en första kartläggning
genomförts av hur välkänd guiden är, samt hur många som använder den, när den används
och hur den upplevs av användarna (urvalsgrupp 1).
Från både surveyundersökningen och intervjuerna framgår att kortfilmer är ett
uppskattat stödmaterial. Vad som skulle ingå i dessa filmer är bland annat högskolans lokaler
och faciliteter. I surveyn framkom att just området ”högskolans lokaler och säkerhetsrutiner”
skulle kunna läggas över på en annan funktion på högskolan att ansvara för. Genom att
behandla detta område i en introduktionsfilm istället hade ansvaret inte tagits bort, men
minskat och själva arbetet med att förmedla informationen till studenterna underlättats. Flera
andra områden som skulle kunna ingå i en introduktionsfilm var bibliotek, plats för parkering,
vart det finns toaletter etcetera. En textad film av studenter, med studenter som visar
högskolans lokaler och tar upp praktisk info skulle också tjäna i syfte att möta de befintliga
och potentiella nya studenter med funktionsnedsättning som är beroende av att planera sin
vardag i större utsträckning än många andra. Detta ligger även i led med ESG’s riktlinjer där
de behov för läranderesurser och studentstöd ska beaktas utifrån en heterogen
studentpopulation. (ENQA, 2015/2015).
Även om lärarguiden är till för lärare att använda är syftet med guiden att skapa bättre
en introduktionstermin för studenterna och kvalitetssäkra informationsflödet till studenterna.
Studenterna är processens primära mottagare (kund) och för att förbättra processen krävs att
studenterna är delaktiga på så sätt att deras önskemål och krav görs synliga (Bergman och
Klefsjö, s. 2012, s. 40).
För att kontinuerligt fortsätta utveckla lärarguiden krävs input från inte bara
användarnas sida, utan även från studenterna för att skapa ett relevant faktaunderlag till
förbättringsåtgärder (ibid). Här bör studenternas feedback till processen ses som ett värdefullt
tillskott till de faktaunderlag som processens förbättrings och utvecklingsbeslut baseras på.
Här är inkludering av den heterogena studentpopulationen viktig för att skapa bredd och
vidare perspektiv i beslutsfattande underlag.
Ett sätt att arbeta med utvecklingen av lärarguiden, och som inkorporerar samtliga
hörnstenarna från den offensiva kvalitetstekniken, är genom en fokusgrupp som arbetar med
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utvärdering och förbättringsförslag för lärarguiden. Genom en fokusgrupp med lärare,
studenter från olika program och fakulteter och andra berörda parter skapas inte bara utrymme
för dialog och utbyte av erfarenheter (en förutsättning för kollektivt lärande). Även
förutsättningar för delaktighet där representanter för olika grupper tillåts bidra till
utvecklingen, och får insikt i andra gruppers vardagliga praktik och synliggörande av de olika
gruppernas behov både inom och mellan grupperna skapas (Ohlsson och Granberg, 2016, s.
15). Upprättande av en fokusgrupp skulle även kunna skicka ut positiva signaler att det finns
ett engagerat ledarskap som står bakom initiativet och är villig att lägga resurser på
förbättring. Detta skulle kunna vara ett incitament för andra som inte redan använt guiden att
göra det (Schein, 2002).
För att samverkan ska bli möjlig krävs även att större förståelse för guidens nytta i att
möta studenternas behov tydliggörs för användarna. Genom en fokusgrupp kan detta delvis
genomföras men ytterligare steg för att föra ut budskapet till samtliga lärare för
introduktionsterminen krävs. Genom att lokalisera individer som är väl bekanta med guiden
och är positivt inställda till dess funktion och utse dessa till representanter för guiden är ett
alternativ för att uppnå en vidare spridning. Representanterna kan då verka som den
mänskliga länk som vid fysiska möten (till exempel programmöten) introducerar guiden och
kan svara på eventuella frågor.
5.4. Slutsatser
Syftet med studien har varit att undersöka hur lärarguiden för studentintroduktion kan
förbättras och göras med användbar för lärare under studentintroduktionsperioder vid
högskolan. Vidare har tre frågeställningar undersökts och sammanfattas kort nedan;

•

I

vilken utsträckning

används

lärarguiden

av

programansvariga

under

studenternas introduktionstermin?
Lärarguiden är i dag är känd bland för 67% av de svarande programansvariga (33 av
49), av dessa hade 71% använt guiden vid minst ett tillfälle. Hur vida de övriga
programansvariga som inte deltog i survey känner till eller har använt guiden är
fortfarande ovisst. Det vanligaste användningsområdet för guiden var som en checklista.
Det finns utrymme för förbättring i hur lärarguiden kommuniceras ut till användarna.
När lärarguiden väl är känd används den, och då främst som checklista.
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Hur upplever programansvariga lärarguiden i hänseende till tillgänglighet,

•

innehåll och användarvänlighet?
Lärarguidens upplevs som användarvänlig och med relevant innehåll som svarar mot
vad lärarna behöver. Efterfrågas gör mindre ändringar i stödmaterial, mer personlig
introducering av lärarguiden på fysiska möten samt visat engagemang från ledningen.
Hur kan lärarguiden utvecklas så att samverkan mellan resurserna lärarguiden

•

och lärare förbättras?
Baserat på svar från frågeställningarna 1 och 2 har utvecklingsförslag tagits fram som
stödjs av lärarnas upplevelser av lärarguiden och teori för bland annat förbättringsarbete
och förändring.
Utifrån resultaten har fyra konkreta förbättringsförslag för lärarguiden tagits fram och
ytterligare fyra förslag för hur processen kan förbättra lärarguidens förankring och samverkan
med lärare.
Inom processen Introducera studenter finns målet att utveckla lärarguiden på så sätt
att samverkan mellan lärare och lärarguiden förbättras. Först och främst finns det ett antal
konkreta förbättringsförslag som framkommit, som i samråd med processledare ansetts
möjliga att genomföra, i relation till skapad nytta kontra resursåtgång.
Konkreta förbättringsförslag på lärarguidens innehåll är:
•

Skapa en kortversion av guiden som checklista. Gör det möjligt för användaren att
även lägga till egna program eller kursspecifika punkter.

•

Skapa introduktionsfilmer. Gör en eller flera kortfilmer med studenter som
behandlar högskolans lokaler, bibliotek osv.

•

Lägg in kontaktinformation till respektive område i guiden. Underlätta för läraren
att söka reda på mer information eller kunna hänvisa studenten rätt vid frågor.

•

Fler konkreta förslag på relationsskapande aktiviteter i klassrummet.

Mer övergripande förbättringsförslag som påverkar guidens möjlighet till förankring och
samverkan med lärare är;
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• Utse representanter för guiden som presenterar guiden vid fysiska träffar
(programmöten, utbildningsdagar, APT). Möjliggör för dialog, frågor, utbyte av
erfarenheter.
• Skicka ut ”blänkare” om lärarguiden via mail/nyhetsbrev i terminernas
planeringsfas (exempelvis i maj och i aug/september – för höstterminen).
• Uppmuntran från ledning. Låt pro dekan (eller liknande) visa att hen ställer sig
bakom den nya förändringen och uppmuntra till användning av lärarguiden.
• Fokusgrupp. Ta fram en fokusgrupp med representanter från alla berörda grupper för
att arbeta med uppföljning och förbättring av lärarguiden.
5.5 Reflektion (metoddiskussion)
5.5.1 Metoddiskussion datainsamling
Surveyundersökning
Att samla in data genom en surveyundersökning har fungerat bra och förenklats
genom automatiserat sammanställande av data som utförts av surveyprogrammet digitalt.
Surveyprogrammet har haft en del begränsningar i form av hur frågor kan utformas och vilka
svar som kan genereras från dem. Merparten av dessa begränsningar hade troligen kunnat
överkommas om en uppdatering till en mer avancerad version av tjänsten köpts till.
Uppföljningsintervju
Intervjuerna har tillfört mycket data till studien trots endast fyra intervjudeltagare. Det
låga deltagarantalet måste dock lyftas in i frågan om de insamlade data och analyserade
resultaten kan anses vara representativ för hela urvalsgrupp 1? Intervjudeltagarna
representerar endast 8 % av de svarande. Det över det totala antalet potentiella svarande
programansvariga utgör dem endast 5 %. Vidare reflektion kring intervjudeltagarantalet ges i
avsnitt 5.5.2 Metoddiskussion dataanalys, där frågan om selektions bias behandlas.
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Bortfall
Surveyundersökning
Tabell 4: Redogörelse av internt och externt bortfall i surveyundersökning
Antal tillfrågade från
urvalsgrupp 1.
Antal svarande från grupp 1.

72
51

Externt bortfall 29,0%

Antal svarande som avslutat
surveyn

44

Internt bortfall 13,7%

Surveyundersökningen har haft både internt och externt bortfall. Möjliga förklaringar till det
externa bortfallet är att studien varit bristande i att skapa en känsla av engagemang kring
syftet och förmedla vikten av deltagarnas input för utvecklingsarbetet. Andra möjliga
anledningar till det externa bortfallen kan ha varit en oläglig tidpunkt för surveyns
distribuering, då arbetsbelastningen kan ha varit hög i terminens slut och medverkande
prioriterats ner.
För de interna bortfallet finns följande förklaringar som skulle kunna förklara varför
deltagare avslutat surveyn utan att genomföra hela:
•

Det har gjorts, och förmedlats en felaktig uppskattning av tidsåtgång för
genomförande av survey.
Surveydeltagandet förutsätter att de svarande har läst igenom lärarguiden för att kunna
ge informerade svar. De svarande uppmanas att göra detta i fråga Q3, vilket också är
vid den fråga då samtliga interna bortfall skett.

•

Tvingande frågor avskräcker och leder till avhopp istället för komplett
slutförande av survey.

•

Ingen ”stegangivelse” för hur mycket som återstår av surveyn har funnit
angiven.
Deltagarna har inte haft tillgång till information om hur många steg (frågor) som är
kvar att svara på under surveyn.

48 av 49

Uppföljningsintervju
Tabell 5: Redogörelse av internt och externt bortfall i uppföljningsintervjuer.
Antal tillfrågade från surveyn

44

Antal intresserade att

8

Externt bortfall 71,8 %

4

Internt bortfall 50 %

medverka
Antal deltagare i genomförda
intervjuer
Potentiella bakomliggande orsaker till det stora externa bortfallet kan vara att den angivna
perioden (första veckan i maj) var en oläglig tidpunkt för programansvariga, då
arbetsbelastningen kan ha varit hög i terminens slut och ett medverkande prioriterats ned på
grund av tidsbrist. Andra orsaker kan ha varit att syftet med undersökningen och
uppföljningsintervjuerna varit otydlig eller inte tillräckligt engagerande i informationstexten i
samband med surveyfrågan (Q20).
Det interna bortfallet kan ha berott på att den angivna tidsram för inbokning av
intervjutillfälle inte passade med de intresserades scheman, därav att inbokning och intervju
uteblev. En längre tidsintervall hade möjligen skapat bättre förutsättningar för ökat
deltagarantal.
5.5.2 Metoddiskussion dataanalys
Av de som tillfrågades att delta i uppföljningsintervju (44), var det bara åtta som
svarade (varav fyra som faktiskt intervjuades) att de ville medverka, vilket skulle kunna
introducerat en selektions bias. Detta skulle kunna bero på att dem som var intresserade av
projektet har valt att medverka i uppföljningsintervju, medan dem som inte var intresserade
avstår från att medverka i intervjun. De två grupperna kan antas skilja sig från varandra och
deras inställning till guiden, vilket kan komma att ha påverkat resultatet.
Vidare har frågorna Q13, Q15 och Q17 från surveyn inte varit möjliga att analysera på
ett djupare plan då designen på frågan genererat obrukbara svar. Den version som använts av
verktyget Survey Monkey har inte varit tillräckligt avancerad för att kunna producera frågor
som ger uttömmande svar. Varför en annan version av verktyget inte använts kan förklaras
med att studiens budget inte tillät att köpa till mer utvecklade funktioner av surveyverktyget.
Något som hade varit eftertraktansvärt för att både kunna utforma bättre design på frågorna
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och även för att kunna analysera svaren via programmet, vilket hade sparat mycket tid i
analysarbetet.
Skulle jag gjort om studien skulle jag fokusera på djupintervjuer med flera personer
som metod för datainsamling. Jag hade även skrivit rapporten på engelska då resultaten av
studien hade kunnat nå en större läsarkrets. Bland dessa skulle de engelskspråkiga
surveydeltagarna kunna ingå, som i och med en svenskspråkig rapport inte kan ta del av
resultaten från en studie de själv medverkat i.
5.6 Förslag på fortsatt forskning/arbete
Processen Introducera studenter är fortfarande väldigt ny och likaså lärarguiden. De
förbättringsåtgärder som implementeras nu måste ges tid att ge effekt och processen måste
återgå till stabilt läge innan vidare utvärderingar görs.
Under arbetets gång har flera funderingar och nya intresseområden uppkommit. Ett
område som har varit särskilt intressant är det kollektiva lärandet. Här flyttas fokus från
processen Introducera studenter och studenterna till lärare och andra medarbetare vid Malmö
högskola. I och med sättet man arbetar på idag generellt sett skiljer sig mycket från hur man
arbetade för 20 år sedan, före allting skulle digitaliseras och stora delar av den dagliga
kommunikationen gjordes genom SMS och email, torde detta betyda att hur vi förhåller oss
till det kollektiva lärandet påverkas på ett eller annat sätt. Frågor som väckt mitt intresse att
undersöka vidare är;
•

Hur påverkar det allt mer mail-orienterade arbetslanskapet och online-kulturen det
kollektiva lärandet? Och hur kan de individuella kompetenserna och kunskapen
synlig- och tillgängliggöras för kollektivet när fysiska träffar och utrymme för
gemensam reflektion och dialog inte uppstår naturligt på arbetsplatsen?

•

Hur påverkar öppna landskap på arbetsplatsen medarbetares tillfredsställelse av
relationer och gemenskap?
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Bilagor
Bilaga 1 – Processkarta Introducera studenter
Fas 1. Input: Antagen student – Output: registrerad student.

Fas 2. Input: Registrerad student – Output: akademiskt förberedd student med en känsla av tillhörighet.

Fas 3. Input: akademiskt förberedd student med en känsla av tillhörighet – Output: Studenten har landat i sin
identitet som student.
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Bilaga 2 – Informationsbrev 1.
Hej!
Inom processen ”Introducera studenter till högskolan” vill vi öka vår kunskap kring hur
Lärarguiden upplevs, används och vilka utvecklingsområden vi behöver genomföra för att
guiden ska upplevas som ett stöd och underlätta för lärare som undervisar studenter som läser
sin första termin på högskolan.
I samråd med pro rektor ser vi programledarna på fakulteterna som viktig målgrupp för en
enkätundersökning kring lärarguiden. Enkäten kommer att genomföras av en student, Ina
Hydbom, som en del av hennes examensarbete. Vi är angelägna om en god förankring så
frågan till er är dels om enkäten skulle vara problematisk att genomföra vid er fakultet och om
fler personer behöver få kännedom om utskicket.
Eftersom detta är ett led i Inas uppsatsarbete så vore jag tacksam för snabb återkoppling.
Info

om

Lärarguiden

hittar

mah.se/studentintroduction.
Trevlig helg på er!
Charlotte
Processledare Introducera studenter

ni

f

ö

här;

mah.se/studentintroduktion

alt

Bilaga 3 - Informationsbrev 2
Hej,

(for information in English, se below)

Sedan snart två år tillbaka arbetar Malmö högskola med verksamhetsutveckling genom ett
processbaserat arbetssätt. En av processerna är Introducera studenter. Inom ramen för Introducera
studenter utvecklades en lärarguide inför höstterminen 2016. Lärarguiden är webbaserad och har tagits
fram för att underlätta för lärare vid introduktion av nya studenter.
Detta mail skickas till dig i egenskap av programansvarig/motsvarande. För att vi ska kunna förbättra
lärarguiden och därigenom förhoppningsvis underlätta lärares arbete vid introduktionen ber vi dig
därför att svara på vår enkät (räkna med 5-10 minuter). Ditt svar hanteras anonymt. Vi ser gärna att du
även vidarebefordrar mailet till lärare som undervisar under termin 1 på ditt utbildningsprogram
eftersom studentintroduktionen är en gemensam uppgift för alla lärare som möter studenter under
deras första termin.
[if

!supportLists]·

[endif]Länk

till

svenskspråkig

enkät:

English

survey:

https://sv.surveymonkey.com/r/SElararguide17
[if

!supportLists]·

[endif]Link

to

https://sv.surveymonkey.com/r/ENlararguide17
Tacksam för svar senast den 26 april så att vi hinner genomföra förbättringar inför ht 17.
Vänligen
Charlotte Kipowsky
Processledare Introducera studenter
-------------------------------------------------Dear all,
Since nearly two years ago, Malmö University is working with organizational development through
process based methodologies. One of the processes is Introducing students. As part of Introducing
students, a teacher´s guide was developed and introduced before the autumn semester in 2016. The
teacher´s guide is web based and is developed to facilitate for teachers when introducing new students.
This email is sent to you as a programme coordinator / equivalent. To help us improve the teacher's

guide and hopefully facilitate the work of teachers in the introduction we kindly ask you to respond to
our survey (expect 5-10 minutes). Please note that your answer will be handled anonymously. Since
student introduction is a common task for all staff meeting students during their first semester, we
would also like you to forward this email to teachers within the first semester of your programme.
[if

!supportLists]·

[endif]Link

https://sv.surveymonkey.com/r/ENlararguide17
Looking forward to your answer April 26th, by the latest.
Sincerely
Charlotte Kipowsky
Process leader Introducing students

to

English

survey:

Bilaga 4 – Survey SE/EN
Svensk version

Lärarguide Mah 2017

Sedan snart två år tillbaka arbetar Malmö högskola med verksamhetsutveckling genom ett
processbaserat arbetssätt. En av processerna är ”Introducera studenter”. Inom ramen för
Introducera studenter utvecklades en lärarguide inför höstterminen 2016. Lärarguiden är
webbaserad och har tagits fram för att underlätta för lärare vid introduktion av nya studenter.
För att vi ska kunna förbättra lärarguiden och därigenom förhoppningsvis underlätta lärares arbete
vid introduktionen ber vi Dig därför att svara på vår enkät (räkna med 5-10 minuter). Dina svar
behandlas anonymt.

Lärarguide Mah 2017

* 1. Vilken är din primära roll på Malmö Högskola när det gäller introduktion för studenter?
Programansvarig/ motsvarande
Kursansvarig
Undervisande lärare

* 2. Hur länge har du haft denna roll?
Mindre än 1 år
1-5 år
Mer än 5 år

Lärarguide Mah 2017

Lärarguiden är webbaserad och har tagits fram för att underlätta för lärare vid introduktion av nya
studenter.
Innan du går vidare i enkäten ber vi dig ta några minuter att titta igenom lärarguiden.
Länk till lärarguiden här

* 3. Kände du till lärarguiden innan du fick den här enkäten?
Ja
Nej

Lärarguide Mah 2017

* 4. Har du använt dig av lärarguiden? Fler än ett svarsalternativ är möjligt.
Nej
Ja, vid programstart
Ja, vid ny kursstart
Annat tillfälle (vänligen specificera)

Lärarguide Mah 2017

* 5. På vilket sätt har du använt dig av lärarguiden? Fler än ett svarsalternativ är möjligt
Som checklista för vilken information jag bör ge studenterna
För att själv försäkra mig om aktuell information (ex. policys, riktlinjer)
För att hämta inspiration (ex. goda exempel)
Använt stödmaterial (ex. färdiga presentationer, filmsekvenser)
Annat (vänligen specificera)

Lärarguide Mah 2017

* 6. Vad beror det på att du inte använt dig av lärarguiden?
Jag kände inte till att den fanns
Jag kände inte att jag behöver den
Jag tycker inte att den svarar mot mina behov
Jag tycker inte att den svarar mot studenternas behov
Annan (vänligen specificera)

Lärarguide Mah 2017

* 7. På vilket sätt möter inte lärarguiden dina behov?

Lärarguide Mah 2017

* 8. På vilket sätt borde lärarguiden förändras för att du ska vilja använda den?
Tillgänglighet (Ex. hur den
kommuniceras ut,
synlighet)
Innehåll (Ex.
Faktainformation,
stödmaterial)
Användarvänlighet (Ex.
layout, format, upplägg)
Annat

Lärarguide Mah 2017
Lärarguiden

Lärarguiden baseras på studentens uttryckta behov under introduktionsterminen. Guiden är

uppdelad i tre sektioner: Första kurs-/ programtillfälle, Utbildningens första veckor samt
Examinationer.
Nedan följer ett antal frågor med utgångspunkt från dessa områden.Fler än ett svarsalternativ är
möjligt.
* 9. Första kurs-/ programtillfälle.
Fler än ett svarsalternativ är möjligt.
Kommunikation
Planering/översikt Lära
med lärare och
Högskolans
Helhetsbild över
av de första
känna
administrativ
Förstå
lokaler och
Upprop programmet/kursen
veckorna
varandra
personal
schemat säkerhetsrutiner Vet ej Annan
Vilket/vilka
områden
upplever du
som särskilt
bra
(matnyttiga,
informativa,
relevanta)?
Vilket/vilka
områden
upplever du
som mindre
bra?
Var det något
som du
upplever är
överflödigt?
Har du valt "annan" i dina svar, vänligen specificera ditt svar här.

* 10. Utbildningens första veckor.
Fler än ett svarsalternativ är möjligt.
Vad
innebär
det att Förståelse
vara
för
student
kursens
Studenters
Information
vid en
upplägg Information
rättigheter
till reservsvensk
och
om
och
Kännedom om
och
högskola kursplan kurslitteratur Studentstöd skyldigheter studentinflytande efterantagna Vet ej

Annan

Vilket/vilka
områden upplever
du som särskilt bra
(matnyttiga,
informativa,
relevanta)?
Vilket/vilka
områden upplever
du som mindre
bra?
Var det något som
du upplever är
överflödigt?
Har du valt "annan" i dina svar, vänligen specificera ditt svar här.

* 11. Examinationer.
Fler än ett svarsalternativ är möjligt.

Tydlighet kring
examination och
bedömning

Återkoppling på
examinationsresultat
och informationen
om möjligheter till
Vilket studentstöd
omexamination
högskolan erbjuder

Vilket/vilka områden
upplever du som särskilt
bra (matnyttiga,
informativa, relevanta)?
Vilket/vilka områden
upplever du som mindre
bra?
Var det något som du
upplever är överflödigt?
Har du valt "annan" i dina svar, vänligen specificera ditt svar här.

Lärarguide Mah 2017

Vet ej

Annan

Lärarguiden

Är det något område/ punkt i lärarguiden som Du anser att en annan funktion inom högskolan
skulle kunna ta ansvar för (istället för dig som lärare)? Fler än ett svarsalternativ är möjligt för varje
fråga.
* 12. Första kurs-/ programtillfälle
Ja, Upprop
Ja, Helhetsbild över programmet/kursen
Ja, Planering/översikt av de första veckorna
Ja, Lära känna varandra
Ja, Kommunikation med lärare och administrativ personal
Ja, Förstå schemat
Ja, Högskolans lokaler och säkerhetsrutiner
Vet ej
Nej
Annan (vänligen specificera)

13. Om du svarat "Ja, xxxx" och/ eller "Annan" på föregående fråga (Första kurs-/ programtillfälle):
Vilken/vilka funktioner inom högskolan tycker du hade varit lämplig att ta över ansvaret istället?

* 14. Utbildningens första veckor.
Ja, Vad innebär det att vara student vid en svensk högskola
Ja, Förståelse för kursens upplägg och kursplan
Ja, Information om kurslitteratur
Ja, Studentstöd
Ja, Studenters rättigheter och skyldigheter
Ja, Kännedom om studentinflytande
Ja, Information till reserv- och efterantagna
Vet ej
Nej
Annan (vänligen specificera)

15. Om du svarat "Ja, xxxx" och/ eller "Annan" på föregående fråga (Utbildningens första veckor):
Vilken/vilka funktioner inom högskolan tycker du hade varit lämplig att ta över ansvaret istället?

* 16. Examinationer.
Ja, Tydlighet kring examination och bedömning
Ja, Återkoppling på examinationsresultat och informationen om möjligheter till omexamination
Ja, Vilket studentstöd skolan erbjuder
Vet ej
Nej
Annan (vänligen specificera)

17. Om du svarat "Ja, xxxx" och/ eller "Annan" på föregående fråga (Examinationer):
Vilken/vilka funktioner inom högskolan tycker du hade varit lämplig att ta över ansvaret istället?
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* 18. Saknar du något i lärarguiden?
Nej
Vet inte
Ja, vänligen specificera
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19. Är det något annat du vill förmedla till oss kopplat till studentintroduktion? Berätta gärna!

* 20. Kan du tänka dig att delta i en kort uppföljningsintervju (ca. 15-20 minuter) rörande lärarguiden under
första veckan i maj?
Ja, jag deltar gärna
Nej, jag har tyvärr inte möjlighet att delta
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* 21. För att vi ska kunna kontakta dig och boka in ett tillfälle för uppföljningsintervju ber vi dig fylla i din
kontaktinformation nedan (Namn, telefonnummer och/eller epostadress). Dina kontaktuppgifter kommer inte
kopplas till dina övriga enkätsvar.
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Tack för din medverkan, din input är viktigt för utvecklingen av processen.

Engelsk version

* 3. Did you know of the teacher's guide before you received this survey?
Yes
No

Teacher's guide Mah 2017
Teacher's guide Mah 2017

Since nearly two years back, Malmö University is working with organizational development through
process based methodologies. One of the processes is Introducing students. As part of Introducing
students,
a teacher´s
was developed
andthan
introduced
before
the autumn semester in 2016. The
you used guide
the teacher’s
guide? More
one answer
is possible
* 4. Have
teacher´s guide is web based and is developed to facilitate for teachers when introducing new
No
students.
Yes, at beginning of programme

To help us improve the teacher's guide and hopefully facilitate the work of teachers in the
Yes, at beginning of course
introduction we kindly ask you to respond to our survey (expect 5-10 minutes). Your answers will
Other
situation (please specify)
be handled
anonymously.
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- insert introduction info here* 1. What is your primary role at Malmö University when it comes to student introduction?
* 5. In what way have you used the teacher’s guide? More than one answer is possible
Programme coordinator/ corresponding role
As a checklist for which information I should give the students.
Course coordinator
To ensure myself of up-to-date information (e.g. policies, guidelines)
Teacher
To get inspiration (e.g. good examples)
I have used support material (e.g. pre-made presentations and videos)

* 2. For how long have you had this role?
Other (please specify)
Less than 1 year
1-5 years
More than 5 years
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The teacher’s guide is web based and is developed to facilitate for teachers when introducing new
students. Before you continue with the survey we ask you to first take a moment and look through
the teachers guide.
Link to teacher's guide here.

* 6. Why is it that you have not used the teacher’s guide? More than one answer is possible
I didn't know it existed
I didn't feel I needed it
I don't think it answers to my needs
I don't think it answers to the students needs
Other (please specify)
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* 7. In what way doesn't the teacher's guide answer to your needs?
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* 8. In what way should the teacher’s guide change in order for you to want to use it?
Accessibility (e.g. how it’s
communicated, visibility)
Content (e.g. facts,
support material)
User-friendliness (e.g.
layout, format, setup)
Other (please specify)
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The teacher's guide presents the needs and wishes expressed by students regarding their first
semester at the university. The needs and wishes in question fall into three sections: Introductory

meeting for a course/programme, The first weeks of course/programme and Examinations.
Below are a series of questions based on these sections. More than one answer is possible for
every question.
* 9. Introductory meeting for a course/programme. More than one answer is possible

Roll
call

Overall
Communication
picture of
Getting with teachers
University
the
Planning/overview to know
and
premises
programme/ of the first few
each
administrative Understanding
and
I don't
course
weeks
other
staff
the schedule
safety
know

Other

What/which areas
do/did you find
especially useful/
good?
What/which areas
do/did you find
were less useful/
good?
Do/did you find any
areas to be
unnecessary?
If you chose to answer ”other” in any of the questions, please specify your answer here.

* 10. The first weeks of course/programme. More than one answer is possible
What does
it mean to
be a
student at a
Swedish
university?

Understanding the Information
arrangement of the
about
course/programme
course
and the curriculum literature

Student
support

Student's Understanding
rights and
student
obligations
influence

What/which areas
do/did you find
especially useful/
good?
What/which areas
do/did you find were
less useful/ good?
Do/did you find any
areas to be
unnecessary?
If you chose to answer ”other” in any of the questions, please specify your answer here.

I don't
know

Other

* 11. Examination. More than one answer is possible

Clarity
regarding
course
examination
and
assessment

Understanding the
arrangement of the
course/programme
and the curriculum

Feedback on
examination
results,
information
about the
possibility to
resit an
examination

Forms of
support for
students offered
by the University

I don't know

Other

What/which areas
do/did you find
especially useful/ good?
What/which areas
do/did you find were less
useful/ good?
Do/did you find any
areas to be
unnecessary?
If you chose to answer ”other” in any of the questions, please specify your answer here.
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Are there any areas or items in the teacher’s guide that you believe another function at Malmö
University should have the responsibility for (instead of you as a teacher)? More than one answer is
possible for every question.

* 12. Introductory meeting for a course/programme. More than one answer is possible.
Yes, Roll call
Yes, Overall picture of the programme/course
Yes, Planning/overview of the first few weeks
Yes, Getting to know each other
Yes, Communication with teachers and administrative staff
Yes, Understanding the schedule
Yes, University premises and safety
I don’t know
No
Annan (var god ange)

13. If you answered "Yes, xxxx" and/or "Other" in previous question (Introductory meeting for a
course/programme):
What/which functions within Malmö University do you think would be appropriate to take over the
responsibility instead?

* 14. The first weeks of course/programme. More than one answer is possible.
What does it mean to be a student at a Swedish university?
Understanding the arrangement of the course/programme and the curriculum
Information about course literature
Student support
Student's rights and obligations
Understanding student influence
I don't know
No
Annan (var god ange)

15. If you answered "Yes, xxxx" and/or "Other" in previous question (The first weeks of
course/programme):
What/which functions within Malmö University do you think would be appropriate to take over the
responsibility instead?

* 16. Examination. More than one answer is possible.
Clarity regarding course examination and assessment
Feedback on examination results, information about the possibility to resit an examination
Forms of support for students offered by the University
I don't know
No
Annan (var god ange)

17. If you answered "Yes, xxxx" and/or "Other" in previous question (Examination):
What function within Malmö University do you think would be appropriate to take over the responsibility
instead?
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* 18. Is there something you feel have been left out in the teacher’s guide?
No
I don't know
Yes (please specify)
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19. Is there anything else you would like to share with us regarding student introduction?

* 20. Would you be interested in participating in a short (15-20 min) follow-up interview in the first week of
May?
Yes, I can participate in a follow-up interview
No, I won't be able to participate in a follow-up interview
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* 21. In order for us to contact you and schedule a follow-up interview, we kindly ask you to fill in your contact
details below (name, phone number and/or email address). Your contact info will not be linked to your other
answers in the survey
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Thank you for participating, your input is important for developing the process.

Bilaga 5 – Uppföljningsintervju brev 1
Hej (svararens namn).
Först och främst vill jag tacka dig för den återkoppling du gett rörande lärarguiden i den
webbenkät som vi skickade ut i förra veckan. Du har även anmält ett intresse för att delta i en
fördjupad intervju rörande lärarguiden och senast i morgon em kommer du att bli kontaktad
av Ina Hydbom med förslag på mötestider. Det är även Ina som kommer att genomföra
intervjun. Ett extra tack för detta engagemang.
Vänligen
Charlotte Kipowsky

Bilaga 6 – Uppföljningsintervju brev 2
Hej (svarandes namn).
Tack för att du visat intresse att medverka i en kort uppföljningsintervju ang. lärarguiden och
den surveyundersökning Du deltog i.
Mitt mål är att under kommande vecka (2-5 maj) träffa dig, och andra som visat intresse att
ställa upp på individuella intervjuer (ca 15-20 minuter). För att koordinera detta har jag skapat
en Doodle med tider som ni kan kryssa i. Detta så att jag kan lägga upp ett bra schema och
hinna komma ut och träffa alla. Jag skulle därför uppskatta om ni lägger in era tider snarast
möjligt, så att jag har möjlighet att gå igenom dem och återkomma med satta tider på
måndagkväll den 1 maj.
För att kunna fortsätta vara anonym har jag tilldelat alla en anonym-kod, denna fyller du i
istället för ditt namn i Doodlen.
Din anonymkod är: XXXX
Länk till doodle: https://doodle.com/poll/2naqz4fetefqaeuv
Har du några frågor rörande intervjuerna kontaktar du mig bäst via mail.
Bästa hälsningar
Ina Hydbom

Bilaga 7 – Intervjuguide
Intervjuguide – uppföljningsintervju för 3 och 4 maj 2017
Med utgångpunkt från lärarguiden;
1. Vad behöver du (av lärarguiden) för att kunna uppfylla studentens (sagda) behov?
2. Hur kan vi (processledning för Introducera studenter) göra lärarguiden mer attraktiv
för dig som lärare att använda?
3. Hur skulle en möjlig lösning på detta se ut? Delge gärna dina tankar och idéer?
4. Hur ställer du dig till fokusgrupper för att ta del av lärares kompetens i
utvecklingsarbetet av lärarguiden?
5. Är det något du vill tillägga?

