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1 Bakgrund

En av datasektionens huvudsakliga uppgifter är att arbeta för att säkerställa
medlemmarnas inflytande över utbildningskvaliteten p̊a universitetet. Datasek-
tionen har en budgetpost för detta kvalitetsarbete, dock har vi de senaste åren
inte spenderat dessa tillg̊angar, därav denna utredning ang̊aende disponeringen
av dessa medel.

2 D̊alig aktivitet

De senaste åren har utbildningsbevakningen under sektionen haltat. Vi har un-
der året kunnat identifiera n̊agra anledningar till detta samt att detta är lite
av en ond cirkel. De ansvariga för programr̊aden, programkoordinatorerna, är
väldigt omotiverade till att faktiskt sätta denna uppgift i verket. Detta huvud-
sakligen av tv̊a anledningar; direkt personligt ointresse, samt bristande respons
fr̊an studenter. Programkoordinatorerna uttrycker ett missnöje med hur stor tid
och budget de har för att driva s̊adana saker som programr̊aden, därmed kom-
mer de l̊angt ner p̊a prioriteringslistan d̊a de konkurerar med utformningen av
programmet.

Studenterna, å sin sida, är ointresserade d̊a m̊anga anser att engegameng
inte leder till n̊agot. Många anser att det vi arbetar med inom studentorganisa-
tionerna är meningslöst och att de själva inte vill slösa bort sin tid.

Ett av resultaten av att aktivitet uteblir är att behovet av ubs-medel ocks̊a
uteblir. En grund för förbättrad studiebevakning är ocks̊a en grund för att spen-
dera mer ekonomiska medel p̊a utbildningsbevakningen.

3 Åtgärder för ökad aktivitet

Det viktigaste för att upprätth̊alla kontinuitet och intresse är återkoppling. An-
teckningar fr̊an programr̊aden m̊aste skickas ut till alla studenter efter pro-
gramr̊aden och fr̊agorna m̊aste följas upp p̊a följande programr̊adssammanträden.

Studenterna m̊aste f̊a bättre möjligheter och större motivation att delta i
programr̊aden. Det m̊aste göras klart för programkoordinatorerna att datasek-
tionen är mycket villiga att bidra till ekonomiskt till förtäring till mötena. Det
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är till klar fördel för studenterna om programr̊aden h̊alls under kvällstid med
förtäring. Detta ger mer tidsutrymme och mindre formella omständigheter för
att diskutera de problem som finns inom programmen. Det bör även diskuteras
huruvida datasektionen skall finansiera resor för de studenter som inte studerar
i Lule̊a.

4 Åtgärder för ökad kontinuitet

En grund till kvalitetsarbetet är att studenterna allmänt diskuterar utbildning-
ens kvalitet. Detta är n̊agot som inte saknas det minsta utan p̊ag̊ar dagligen.
Studenter med gemensamma kurser diskuterar detta och inom varje årskurs
diskuteras programmet och dess övergripande kvalitet. För att f̊a en uttökad
årskursövergripande diskussion har vi i slutet av v̊arterminen 2007 börjat med
det vi kallar årsutvärdering. Detta är en informell kväll d̊a vi bjuder p̊a mat och
inspirerar deltagarna att utbyta erfarenhet fr̊an programmet.

5 Analys av genomförda årsutvärderingar

Intrycket fr̊an de studenter som deltagit verkar vara genomg̊aende positivt.
Möjligheten att möta äldre studenter verkar vara väldigt givande och de äldre
studenterna verkar vara glada åt möjligheten att dela med sig av erfarenheter.
Formatet har varigt enligt följande:

• Introduktion av UBSarna

• Gruppindelning (eftersträvan av en student fr̊an varje årskull i varje grupp.)

• Uppdrag att ta fram tre bästa respektive sämsta kurser i varje program.
Motiveringar viktiga.

• Mat (under diskussionen.)

• Presentation av vardera grupps arbete med inlägg fr̊an publiken.

• Avslut och insamling av protokoll fr̊an varje grupp.

Kostnaden för dessa middagar har landat p̊a enbart n̊agra tusen kronor,
allts̊a en br̊akdel av datasektionens budget. Nyttan till studenterna verkar vara
stor, men kan nog förbättras av att dessa möten h̊alls innan höstens och v̊arens
kursval, därmed kan studenterna direkt tillämpa den erh̊allna kunskapen.

6 Slutsatser

Årsutvärderingarna bör fortsätta och vidareutvecklas. En större del av data-
sektionens pengar bör tillägnas studiebevakningen för att kunna innefatta fler
studenter och öka antalet möjliga aktiviteter. Återkoppling är väsentligt i alla
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dessa sammanhang s̊a att studenten känner att aktiviteter av olika former leder
till resultat och att diskussionen utvecklas fr̊an g̊ang till g̊ang. Det är viktigt att
studiebevakningen inte st̊ar och stampar p̊a ett och samma ställe utan att stu-
denten uppfattar framsteg av n̊agon form, till och med om dessa enbart best̊ar
av erkännande av problem fr̊an koordinatorer och lärare.
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