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Bakgrund 

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) tillfrågades under prorektorsmöte den 

10.2.2021 att undersöka vad studerande vid Hanken har för önskemål gällande sina studier 

efter pandemin. Studentkåren skulle samla in åsikter från en så stor och diversifierad mängd 

studerade som möjligt. Frågorna skulle tangera undervisningens framtidsstrategi ur 

studerandes synvinkel, till exempel hur fördelningen mellan distansundervisning och 

närundervisning ska se ut och vilka moment som ska göras var. 

SHS styrelse gav uppdraget att genomföra undersökningen till Utbildningsutskottet (UU), en 

takorganisation för studentkårens cirka 40 studeranderepresentanter. För att utforma 

frågeformuläret hölls en workshop både inom UU och Intressebevakningsutskottet (IBU). 

Utgående från dessa diskussioner gjordes ett utkast till frågeformulär, som ytterligare en gång 

gick igenom UU. UU:s ordförande har även varit i tät kontakt med Studentföreningen vid 

Svenska Handelshögskolan i Vasas (SSHV) utbildningspolitiskt ansvariga, SHS styrelse samt 

ordförande för studentkårens fullmäktiges. 

Undersökningen gjordes anonymt via Google Forms och var öppen 23.4.2021–15.5.2021. 

Enkäten fanns både på svenska och engelska och var uppdelad i fyra delar: 1) bakgrundsfrågor, 

2) kursernas uppbyggnad, innehåll och struktur, 3) kursfeedback, tillvägagångssätt vid problem 

och digitala färdigheter, samt 4) frivilliga öppna frågor. Enkäten marknadsfördes på både 

svenska och engelska på studentkårens hemsida och sociala media. UU:s ordförande samt vice 

ordförande sammanställde ett utkast till utlåtande utgående från svaren i undersökningen, 

varefter utkastet behandlats av frivilliga inom UU och SHS styrelse. Den färdiga versionen av 

dokument delges SHS fullmäktige, styrelse och UU samt publiceras även på SHS hemsida, då 

dokumentet anses vara av stort intresse för studentkårens medlemmar. Ett sammandrag på 

engelska publiceras också på hemsidan. 

Vi vill på förhand tacka Hanken för arbetet som görs för studerandes bästa och önskar att 

Hanken tar även detta material i beaktande då studier och undervisning planeras i 

fortsättningen, eftersom undersökningen utgör ett gediget material och resultaten från enkäten 

torde reflektera gemene studerandes åsikt på Hanken. 

Bästa hälsningar, 

Utbildningsutskottets ordförande och utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse, 

Emma Lindvall, 02.08.2021 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Totalt 213 svar kom in, varav 206 svenskspråkiga och sju engelskspråkiga. Deltagandet var 

högt i jämförelse med liknande enkäter som gjorts inom studentkåren, vilket tyder på att 

kårmedlemmarna har ett stort intresse för ämnet. 

Deadlines och obligatorisk närvaro 

De flesta studerande anser att deadlines i regel är bra, men att det borde finnas en större 

flexibilitet i när och hur arbetet görs i förhållande till deadlinen. 

De flesta studerande anser att obligatorisk närvaro i regel är opraktiskt, onödigt, föråldrat och 

inte gynnar lärandet, så länge det inte finns goda orsaker till att enstaka obligatoriska moment 

hålls under en kurs. 

Förslag på åtgärder: 

- En tydlig struktur på och tydliga krav gällande delmomenten borde finnas i god tid på 

Moodle i alla kurser så att studerande redan vid kursens början är medvetna om vad 

som förväntas av dem under kursens gång.  

- Obligatorisk närvaro borde undvikas, men kan vara befogat vid t.ex. gästföreläsningar, 

genomgångar av fallstudier, språkkurser, samt föreläsningar som stöder sluttenten eller 

ett projekt i kursen. En begränsning på antalet obligatoriska moment som en kurs får 

innehålla borde införas Flexibilitet borde ändå finnas, till exempel genom att erbjuda 

kompensationsuppgifter, till den som inte kan närvara. 

- Resurser borde allokeras för att göra föreläsningarna mer strukturerade och interaktiva 

i för att öka intresset hos studerande att frivilligt delta i undervisningen. 

Maximalt deltagarantal 

De flesta studerande anser att ett maximalt deltagarantal är bra i vissa kurser, men att det annars 

skapar onödiga hinder i studierna. 

Förslag på åtgärder: 

- Ett maximalt deltagarantal i kurserna borde undvikas, speciellt i obligatoriska kurser. 

Ett tak på deltagarantalet kan dock vara av fördel i språk- och projektkurser samt 

interaktiva kurser där diskussioner, handledning och samarbeten ligger i fokus. Huvud- 

och biämnesstuderande borde ges förtur om antalet deltagare är begränsat.  
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- I kurser med ett stort antal deltagare borde det finnas assistenter för att kvaliteten ska 

upprätthållas. 

- Populära kurser vars deltagarantal är begränsat borde erbjudas oftare under läsåret. 

Tillgänglighet av studiematerial på Moodle 

De flesta studerande anser att det är fördelaktigt att kursmaterialet finns på Moodle direkt vid 

början av kursen. På samma gång nämner flera studerande att det finns en risk för att kurserna 

känns övermäktiga i början om allt material finns på Moodle-sidan.  

Förslag på åtgärder: 

- Det borde undersökas om det är möjligt att hitta en teknisk lösning som gör att 

studerande kan välja ifall materialet publiceras lite i taget på Moodle eller om allt finns 

tillgängligt från första början. inte detta är möjligt är det mest fördelaktigt att materialet 

finns på Moodle från början av kursen. 

- Föreläsningsmaterialet borde finnas på Moodle före föreläsningen inleds. 

- Kursbeskrivningen borde vara utförlig och korrekt. 

Digitalt kursmaterial 

De flesta studerande anser att det är fördelaktigt att kursmaterialet finns digitalt eftersom det 

är rättvist då det ger kursdeltagarna lika tillgång till kursmaterialet. Bland studerande verkar 

det även finnas en förväntan att allt material som kan digitaliseras ska digitaliseras. Flera 

nämner dock att det kan vara bra att det finns några fysiska exemplar av kursböckerna i 

biblioteken så att den som vill kan låna fysiska böcker.  

Förslag på åtgärder: 

- Allt kursmaterial borde finnas tillgängligt digitalt. 

- Några exemplar av fysiska böcker borde finnas att tillgå. Utbudet borde lika stort på de 

två studieorterna i förhållande till antalet studerande. 

Moment som borde erbjudas på distans 

De flesta studerande anser att Hankens fysiska utrymmen borde utgöra basen för 

undervisningen, men att merparten av momenten i undervisningen även borde erbjudas på 
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distans för att öka flexibiliteten i studierna. Studerande efterlyser därmed en sorts hybridlösning 

efter pandemin.  

Förslag på åtgärder: 

- Icke-interaktiva moment av undervisningen, som “massföreläsningar”, borde erbjudas 

också på distans. 

- Interaktiva moment, som presentationer, gästföreläsningar, grupparbeten, 

räkneövningar och liknande, borde erbjudas också fysiskt på plats. 

- Moment som bedöms, som tenter och presentationer, borde i regel göras på plats för att 

minska risken för fusk. Tenter kunde dock med fördel till viss del ersättas med 

inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten eller liknande. 

- Viss flexibilitet i deltagandet borde erbjudas oavsett formatet på undervisning. 

- Nätverkande, face-to-face-interaktion, utbytande av inofficiell kunskap, direktkontakt 

med experter i näringslivet och social interaktion borde fortsätta främjas i skolmiljön. 

Inspelning av föreläsningar 

De flesta studerande anser att föreläsningarna borde spelas in och läggas upp på Moodle i 

efterhand. Diskussionsseminarier, frågor och andra interaktiva moment borde dock inte 

publiceras.  

Förslag på åtgärder:  

- Alla föreläsningar borde spelas in och läggas upp på Moodle i efterhand. Diskussioner, 

frågor och dylikt borde dock klippas bort. 

- Mer variation i undervisningen borde eftersträvas, till exempel genom att byta ut vissa 

föreläsningar mot kortare, på förhand inspelade videoklipp som läggs upp på Moodle. 

När och hur tenter skrivs 

Studerande är av olika åsikter gällande hur tenter ska skrivas, men verkar vara ense om att 

vardagar är en bättre tidpunkt än helger att skriva tenter. 

Förslag på åtgärder: 

- Det borde kartläggas närmare hur bedömningsmomenten görs på bästa sätt i framtiden. 
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- Tenttillfällen borde koncentreras till vardagsdagar, men det behöver också finnas en 

flexibilitet att avlägga tenter på kvällar och helger. 

- Tenter kunde med fördel till viss del ersättas med inlämningsuppgifter, fallstudier, 

grupparbeten eller liknande. 

Erfarenheter som räknas till godo i studierna 

De flesta studerande anser att det redan idag finns mycket bra möjligheter att beakta olika typer 

av erfarenhet till godo i studierna. 

Förslag på åtgärder: 

- Kurser som möjliggör att olika typer av erfarenheter beaktas i studierna borde 

marknadsföras bättre. 

Transparens gällande kursfeedback 

De flesta studerande anser att deras kursfeedback inte tas på allvar och att de inte ser några 

åtgärder. Därför anser många det vara onödigt att lämna kursfeedback. 

Förslag på åtgärder: 

- Kursfeedbacken och åtgärderna som vidtas utgående från den borde synliggöras i större 

utsträckning för studerande. 

Samarbete mellan studieorterna 

De flesta studerande skulle vilja se ett större samarbete mellan studieorterna gällande kurser, 

eftersom det kan snabba på studietakten samt stärka sammanhållningen mellan studieorterna.  

 Förslag på åtgärder: 

- Resurser borde sättas på att utöka samarbetet mellan de två studieorterna, så att 

studerande kan läsa kurser och lära känna studerande också från den andra studieorten.  

Tillvägagångssätt vid önskemål, klagomål eller problem 

Studerande önskar tydligare information om vem man kan och borde kontakta i olika 

studierelaterade ärenden. 

Förslag på åtgärder: 
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- En tydligare lista på vem som jobbar på Hanken, deras ansvarsområden och 

kontaktuppgifter borde finnas tillgänglig på Hankens hemsida.  

Utveckling av studerandes digitala kunskaper  

Studerande önskar utveckla sina digitala färdigheter i större utsträckning inom undervisningen 

på Hanken.  

Förslag på åtgärder: 

- Resurser borde sättas på att lära studerande olika digitala program som kan vara av 

nytta i arbetslivet, till exempel visuella program inom marknadsföring. 

Föreläsare och examinatorers digitala färdigheter 

De flesta studerande anser att föreläsare och examinatorer har tillräckliga digitala kunskaper 

för att på ett smidigt sätt anordna föreläsningar och tenter. 

Förslag på åtgärder: 

- Föreläsare och examinatorer borde vid behov få ytterligare skolning och stöd i hur 

digitala verktyg kan användas i undervisningssammanhang. 

Hur digitala moment i undervisningen kan förbättras 
Förslag på åtgärder: 

- Föreläsare och examinatorer borde i allmänhet se över undervisningen, så att den blir 

mer interaktiv och strukturerad. 

Hur moment på plats i undervisningen kan förbättras 
Förslag på åtgärder: 

- Föreläsare och examinatorer borde i allmänhet se över undervisningen, så att den blir 

mer interaktiv och strukturerad. 

Övriga kommentarer och/eller önskemål 
Förslag på åtgärder: 

- En fungerande hybridmodell, med studerandes önskemål och behov i fokus, borde 

utvecklas och implementeras.  
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Sektion ett i enkäten: Bakgrundsfrågor 

Studieår 

Över hälften av deltagarna var första och andra årets studerande, vilket ger resultatens relevans 

tyngd då studierna efter pandemin torde påverka denna grupp mest. En femtedel var fjärde 

årets, 16 procent tredje årets och åtta procent femte årets studerande eller mer. 

Det ska noteras att första årets studerande i regel inte har upplevt närundervisning på Hanken, 

att andra årets studerande upplevt närundervisning i begränsad utsträckning, och att tredje årets 

studerande och äldre har upplevt både när- och distansundervisning. 

Huvudämne 

Majoriteten av deltagarna i enkäten har finansiell ekonomi eller marknadsföring som 

huvudämne. En lika stor del har inte valt sitt huvudämne än. 13 procent läser företagsledning 

och organisation, åtta procent redovisning, fem procent handelsrätt, fyra procent 

nationalekonomi, tre procent entreprenörskap och en procent logistik och samhällsansvar. 

Arbete vid sidan av studierna 

Majoriteten av studerande som deltagit i undersökningen utför någon typ av arbete vid sidan 

av studierna; 11 procent uppger att de arbetar heltid, 43 procent deltid och 26 procent då och 

då. En femtedel av deltagarna arbetar inte alls vid sidan av studierna. Arbete vid sidan av 

studierna inkluderar förvärvsarbete, förtroendeuppdrag, kåraktivitet och liknande. 

I snitt 80 procent av studerande på Hanken förvärvsarbetar eller är engagerade i någon sorts 

samhällelig aktivitet vid sidan av studierna. Med andra ord balanserar en överväldigande 

majoritet av studerande mellan studier och arbete. Detta kan både anses vara positivt och 

negativt, eftersom en varierande mängd tid och fokus läggs på annat än studier på samma gång 

som arbete kan ge såväl erfarenhet som kontakter och fritidssysselsättning. 

Resultatet visar dock att en majoritet av studerande vill, behöver eller är tvungna att arbeta vid 

sidan av studierna och detta bör tas i beaktande vid planeringen av studier och undervisning.  
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Sektion två i enkäten: Kursernas uppbyggnad, innehåll och struktur 

Deadlines och obligatorisk närvaro 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Alla moment i en kurs borde kunna göras 

när man själv vill (utan deadlines eller obligatorisk närvaro under kursens gång)" på en skala 

1–5, där 1 var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av samma åsikt". Alla alternativ, förutom 

"helt av annan åsikt", ligger mellan 40 och 55 röster. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 132 personer har gjort. 

I kommentarerna förklarar flera att de gett ett betyg kring 3 eftersom de stöder deadlines i 

studierna men inte vill se obligatoriska föreläsningar utan goda orsaker. 

En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att deadlines i regel är 

bra då de ger struktur, håller motivationen uppe, medför att man håller sig inom tidsramen för 

kursen och håller uppe en växelverkan mellan studerande och föreläsare. Däremot anser flera 

att det borde finnas en större flexibilitet i när och hur arbetet görs i förhållande till deadlinen. 

Till exempel efterfrågas att deadlines på delmoment skulle läggas mot slutet av kursen, så att 

den studerande kan välja när under kursens gång hen slutför uppgiften. 

De flesta studerande anser även att obligatorisk närvaro i regel är opraktiskt, onödigt, föråldrat 

och inte gynnar lärandet, så länge det inte finns goda orsaker till att enstaka obligatoriska 

moment hålls under en kurs. Många nämner att obligatoriska moment förhindrar kåraktivitet, 

fritidssysselsättningar och andra studier. Andra nämner att de gillar att sätta ihop sitt schema 

själva, att studerande borde få göra saker på det sätt som fungerar bäst för dem och att det även 

är lättare att studera i snabbare takt om studerande kan anpassa schemat så att kurserna inte 

överlappar varandra.  
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Som nödvändiga orsaker till att hålla några få obligatoriska moment under en kurs nämns att 

det är nödvändigt för undervisningen, t.ex. vid gästföreläsningar, vissa case-genomgångar samt 

föreläsningar som stöder sluttenten eller ett projekt i kursen. Även språkkurser nämns som ett 

exempel var obligatorisk närvaro kan vara befogat. En person nämner att det borde finnas en 

begränsning på förslagsvis fyra obligatoriska moment per kurs. 

Den negativa tonen mot obligatoriska moment i undervisningen kan också eventuellt förklaras 

med att flera efterlyser att föreläsningarna överlag skulle vara mer strukturerade och 

interaktiva. Som exempel nämns att många kurser inom finansiell ekonomi och redovisning 

går enligt en lyssna-nu-och-räkna-sen-stil. Därmed verkar en del anse att åtminstone 

obligatoriska föreläsningar inte stöder lärandet, vilket kan bidra till negativiteten mot 

obligatoriska moment överlag då obligatoriska föreläsningar och övriga moment inte skilts från 

varandra i påståendet som deltagarna tagit ställning till. 

Flera nämner dock att det även vid obligatoriska moment i undervisningen behöver finnas 

flexibilitet med tanke på de olika livssituationerna som studerande befinner sig i. De flesta 

nämner jobb vid sidan om studierna som orsak, men flera lyfter också upp livspussel som orsak 

till att obligatorisk närvaro inte är möjligt. Flexibilitet kunde införas bland annat genom att 

tillåta kompensationsuppgifter för utebliven obligatorisk närvaro eller att den studerande inte 

behöver vara närvarande på exakt alla obligatoriska tillfällen. Ett annat sätt kunde enligt 

enkätsvaren vara att ge poäng för närvaro, så länge det inte är en för stor del av kursen.  

Maximalt deltagarantal 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Kurser borde ordnas på ett sådant sätt 

att ett maximalt deltagarantal inte finns (att en kurs inte kan bli full)" på en skala 1–5, där 1 

var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av samma åsikt". Här finns en tydlig lutning mot att 

kurser borde ordnas på ett sådant sätt att ett maximalt deltagarantal inte finns. 
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Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 94 personer har gjort. 

En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att ett maximalt 

deltagarantal är bra i vissa kurser, men att det annars skapar onödiga hinder i studierna. 

Bland argumenten för att begränsa antalet deltagare i kurser nämns att mindre grupper 

möjliggör bättre fokus, bättre feedback, är mer personligt och interaktivt och lägger större 

ansvar på den enskilda individen. Det är också viktigt att föreläsarnas och examinatorernas 

arbetsmängd inte blir för stor, eftersom detta också försämrar kvaliteten på undervisningen. 

Speciellt språk- och projektkurser är återkommande exempel på var ett begränsat deltagarantal 

kan vara en fördel, eftersom flera anser att undervisningen försämras ifall gruppen blir för stor. 

Samma gäller andra interaktiva kurser, där till exempel diskussioner eller handledning är av 

stor vikt eller kurser som ordnas i samarbete med andra institutioner. 

Å andra sidan anser många att alla studerande borde kunna anmäla sig till en kurs så länge det 

inte finns en vägande orsak till att ett maximalt deltagarantal införs. Ett återkommande exempel 

är att så kallade "massföreläsningar" och grundkurser inte borde ha en gräns på antal deltagare. 

Många nämner också att ett maximalt deltagarantal inte borde få vara en möjlighet i 

distanskurser eller obligatoriska kurser. 

Speciellt på magisterskedet, då det inte är obligatoriskt att ha ett biämne, nämner studerande 

att det finns problem med gränserna om den studerande vill ha ett biämne. Om det inte finns 

plats på biämneskurserna kan detta betyda att den studerande antingen inte får sitt biämne till 

godo eller att studierna förlängs för att uppnå kraven förbiämnet. Det är inte heller alltid möjligt 

att vänta till nästa omgång då kursen erbjuds, eftersom studietakten kan vara viktig. 

Några studerande nämner att det kunde vara bra att erbjuda online-plats till studerande som 

inte ryms med i den fysiska undervisningen, speciellt när det gäller studerande som snart ska 

utexamineras. Språkkurser, som ofta fylls snabbt, borde det också ordnas tillräckligt många av 

så att alla som vill eller behöver har möjlighet att delta. Att en kurs är full borde inte få förlänga 

ens studier. Det är också viktigt att sommarkurserna tillåter tillräckligt många att anmäla sig. 

Ifall deltagarantalet inte är begränsat borde det dock finnas assistenter på kurserna för att 

kvaliteten ska upprätthållas. 
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Tillgänglighet av studiematerial på Moodle 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Allt kursmaterial borde finnas på 

Moodle-sidan från kursens start (i stället för att material kommer lite i taget):" på en skala 1–

5, där 1 var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av samma åsikt". Majoriteten anser att 

kursmaterialet borde finnas på Moodle-sidan från kursens start. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 105 personer har gjort. 

En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att det är fördelaktigt 

att kursmaterialet finns på Moodle direkt vid början av kursen. Studerande nämner bland annat 

att det ger bättre möjligheter att förbereda sig för kursens olika moment, ger flexibilitet att 

studera enligt egen takt och skapar en bättre översikt över materialet.  

Särskilt studerande som läser långsamt har nytta av att materialet finns i tillgängligt god tid. 

Det hjälper också studerande att hålla kurstakten ifall livssituationen kräver att den studerande 

delar upp studietimmarna på något visst sätt eller om den studerande vill göra klart en kurs i 

taget under samma period. Detta kunde också medföra att eventuella fel i kursmaterialet 

upptäcks i ett tidigare skede och därmed hinner rättas till, vilket förbättrar kvaliteten på 

undervisningen. På samma gång nämner flera studerande att det finns en risk för att kurserna 

känns övermäktiga i början om allt material finns på Moodle-sidan.  

Gemensamt verkar ändå vara att studerande önskar omfattande kursbeskrivningar där det på 

förhand går att se vilka uppgifter som ingår i kursen och hur stor del av bedömningen i kursen 

de utgör. Det är också viktigt att material som kommer upp på Moodle publiceras i god tid - 

oavsett om det är i början av kursen eller om det sedan publiceras i etapper. Ett annat önskemål 

är att föreläsningsmaterialet kommer till Moodle före föreläsningen inleds. 
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Det mest fördelaktiga skulle därmed vara att studerande själva kunde välja ifall materialet finns 

på deras Moodle-sidan från början eller om det publiceras i etapper. Om inte detta är möjligt 

är det mest fördelaktigt att materialet finns på Moodle från början av kursen, speciellt gällande 

scheman, gamla tenter, instruktioner och material för grupparbeten. Det är även viktigt att 

kursbeskrivningen är utförlig och att materialet publiceras i god tid. 

Digitalt kursmaterial 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Det är viktigt att allt kursmaterial finns 

tillgängligt digitalt (t.ex. e-böcker i stället för fysiska biblioteksböcker)" på en skala 1–5, där 1 

var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av samma åsikt". Gemene studerande anser det vara 

viktigt att allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt.  

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 100 personer har gjort. 

En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att det är fördelaktigt 

att kursmaterialet finns digitalt eftersom det är rättvist då det ger kursdeltagarna lika tillgång 

till kursmaterialet: “Det är svårt att tävla om fem böcker om 50 går kursen”.  

Flera nämner också att digitalt kursmaterial ger en mer rättvis kurs för de som inte kan ta sig 

till biblioteket av någon orsak: “Som studerande lever man i princip mellan två städer”. Andra 

nämner att materialet i kurslitteraturen ofta är så betydande att man inte hinner läsa det på 

lånetiden som fysiska biblioteksböcker är bundna till. Vissa säger också att det är skönt att 

undgå köer till böcker och att digitalt kursmaterial ger en trygghet då man är säker på att man 

har tillgång till materialet. 

Även andra nackdelar med fysiskt kursmaterial nämns: “För en del är det också fråga om 

kostnader med tanke på köp av bok, vilket tyvärr ofta leder till att man inte köper boken. Detta 
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leder i värsta fall till sämre prestation/insatthet i ämnet.” och “I vissa kurser har professorn 

rekommenderat att studerande beställer böcker från nätet. Allt material borde finnas på 

Moodle, gratis och i e-format!” Andra nämner också att det är mer klimatvänligt, billigare och 

smidigare ifall böckerna är digitala. 

Bland studerande verkar det även finnas en förväntan att allt material som kan digitaliseras ska 

digitaliseras. En studerande jämför med gymnasiernas utveckling mot digitaliserade tenter och 

menar att högskolorna i Finland också borde bli mer digitala. Vissa säger även att det blir lättare 

att hänga med i en kurs om man har tillgång till kursmaterialet under hela kursen, vilket är 

möjligt med digitala böcker. Det finns också flera möjligheter med digitala böcker, till exempel 

att söka på nyckelord genom ctrl+f-kommandot. 

Det verkar också finnas en skillnad i utbudet av digitalt kursmaterial mellan Helsingfors och 

Vasa studieort. “Tycker utbudet i Vasa försämrats efter flytten från Tritonia, så om vi i Vasa 

också digitalt kunde ha tillgång till de böcker som finns på bibban och som Helsingfors har i 

sitt bibliotek skulle det underlätta både kurserna men också exempelvis kandi- och 

graduskrivande ganska mycket.”  

Flera nämner dock att det kan vara bra att det finns några fysiska exemplar av kursmaterialet i 

biblioteken så att den som vill kan låna fysiska böcker, men att merparten av studerande gärna 

läser digitala böcker.  

Moment som borde erbjudas på distans 

I denna del fick deltagarna ta ställning i frågan "Vilka av följande moment i undervisningen 

önskar du att Hanken erbjuder på distans efter pandemin (du kan välja flera alternativ)". 

Alternativen som fanns att välja mellan var “gästföreläsningar”, “räkneövningar, grupparbeten 

och andra interaktiva tillfällen”, “presentationer”, “tenter”, “frivilliga föreläsningar”, 

“obligatoriska föreläsningar” och “annat”, där studerande kunde fylla i ett fritt formulerat 

alternativ. Majoriteten önskar att alla färdiga alternativ ska erbjudas på distans. 
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Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 78 personer har gjort. 

En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att Hankens fysiska 

utrymmen ska utgöra basen för undervisningen, men att merparten av delmomenten i 

undervisningen även borde erbjudas på distans för att öka flexibiliteten i studierna. Vissa 

upplever också att olika typer av inlärningsformer, alltså en kombination av moment på plats 

och på distans, ökar motivationen för studierna. Studerande efterlyser därmed en form av 

hybridlösning i studierna efter pandemin.  

Till exempel nämner flera att icke-interaktiva moment av undervisningen såsom 

“massföreläsningar” passar bättre på distans medan interaktiva moment såsom presentationer, 

gästföreläsningar, grupparbeten, räkneövningar och liknande, passar bättre på plats. Flera 

nämner att obligatoriska föreläsningar borde erbjudas på distans: “Om man missar för många 

obligatoriska föreläsningar för att man inte hinner på plats, finns risken att studietiden 

förlängs p.g.a. en mycket dålig orsak enligt mig.” 

Flera nämner också att de moment som bedöms, såsom tenter och presentationer, borde utföras 

på plats eftersom det minskar risken för fusk och bidrar till social växelverkan. Dock invänder 

flera att det i vissa ämnen går att skapa bra tenter som kan utföras på distans och att det bör 

användas för att bedömningsmoment inte ska göras onödigt omständiga: “[Distans]tenter ska 

dock inte göras överdrivet svåra för att minimera fusk”. Vissa önskar att bedömningssystemet 

ändras så att prestationerna görs i fler men mindre etapper så att de kan göras på distans i stället 

för genom “traditionella” tenter. 
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På samma gång försvarar andra den fysiska undervisningen med att motivationen och 

koncentrationen i studierna blir bättre om man är på plats samt att en studerandes heltidsjobb 

är att studera och att alla därför borde sätta så mycket fokus som möjligt på studierna.  

Inspelning av föreläsningar 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Jag vill ha möjlighet att kunna se 

föreläsningar i efterhand:" på en skala 1–5, där 1 var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av 

samma åsikt". Gemene studerande anser att föreläsningarna ska spelas in och läggas upp på 

Moodle i efterhand.  

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 84 personer också har 

gjort. En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att föreläsningar 

bör spelas in och läggas upp i efterhand på Moodle. Detta eftersom utbildningen främjas av att 

den studerande kan titta på en föreläsning i efterhand ifall hen missar något under 

föreläsningen, vill repetera, varit sjukt, eller har flera kurser eller arbete som krockar med 

föreläsningen. Vissa nämner att det också är hjälpsamt för personer med annat modersmål eller 

personer med koncentrations- eller inlärningssvårigheter att kunna titta på föreläsningarna i 

efterhand. “[Det förbättrar också] inlärningen väsentligt då man flera gånger kan kolla en 

föreläsning/spola tillbaka då något inte direkt fastnar.” 

Det möjliggör också bättre tidsplanering: “Man kan gå mycket fler kurser under samma period 

och om man har en internship eller annat jobb kan man få båda gjort med goda prestationer 

utan att någondera lider.” 

Att filma och publicera diskussioner lär dock kunna skrämma studerande från att engagera sig 

i diskussioner och ställa frågor, vilket inte är fördelaktigt för vare sig föreläsaren eller 

studerande: “Diskussionsseminarier och liknande borde dock inte sparas, eftersom det bara 
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skulle minska antalet närvarande studerande”.  

När och hur tenter skrivs 

I denna del fick deltagarna ta ställning i frågan "Hur och när vill du skriva dina tenter? Du kan 

välja flera alternativ.". Alternativen som fanns att välja mellan var “distans”, “tentsal”, 

“examinarium”, “helger eftermiddag/kväll”, “helger morgon/dag”, “veckodagar 

eftermiddag/kväll”, “veckodagar morgon/dag” och “annat”, där studerande kunde fylla i ett 

fritt formulerat alternativ. Studerande är splittrade i frågan gällande hur tenter ska skrivas, men 

verkar vara ense om att vardagar är en bättre tidpunkt än helger att skriva tenter. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 65 personer också har 

gjort. En sammanfattning av kommentarerna ger att studerande är rätt oense gällande hur det 

är bäst att tenterna skrivs. En del tycker att tenter i Examinarium eller på plats på Hanken har 

en bättre struktur och uppbyggnad än distanstenter. Andra anser att tenter med papper och 

penna är gammalmodigt och att restriktionerna för tenter i Examinarium är för hårda då 

studerande varken kan ta med sig vattenflaska, något att äta eller gå på toaletten. På samma 

gång anser rätt många att hemtenterna är problematiska då en del fuskar, även fast flera tycker 

att hemtenter är mer pedagogiska än fysiska tenter då man kan stöda sig på kursmaterialet och 

får en orsak att läsa det en gång till. 

Gällande tidpunkten för tenterna finns det större konsensus utifrån kommentarerna. Många 

anser att tenter under helger ger en sex dagars arbetsvecka, vilket kan öka på utmattningen 

bland studerande. Flexibilitet gällande både tid och plats för tenter verkar dock vara viktigt för 

studerande, varför det mest fördelaktiga är att flera olika alternativ erbjuds. 
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Vissa anser att tenter överlag är gammalmodigt och inte stöder inlärningen. I stället önskas 

inlämnings- och grupparbeten som bedömningsform: “Ibland är det mer givande att skriva en 

essä (...) än att stressplugga och sen glömma allt efter tenten.” 

Erfarenheter som räknas till godo i studierna 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet "Arbetslivserfarenhet, volontärarbete, 

förtroendeuppdrag och dylikt borde i större utsträckning kunna räknas till godo i studierna:" 

på en skala 1–5, där 1 var "helt av annan åsikt" och 5 var "helt av samma åsikt". Hankeiterna 

är relativt neutrala i frågan, men anser det vara viktigt att olika typer av erfarenheter kan räknas 

till godo i studierna. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 66 personer också har 

gjort. En sammanfattning av kommentarerna ger att de flesta studerande anser att det redan 
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idag finns mycket bra möjligheter att beakta olika sorters erfarenheter till godo i studierna, men 

att de kunde marknadsföras bättre.  

Flera nämner att det finns svårigheter med att omvandla erfarenhet till studiepoäng. Bland 

annat är det svårt att avgöra vilka erfarenheter som är tillräckligt värdefulla för att räknas med. 

Dessutom lär man sig teori i skolan och ska därför inte behöva känna stress med att behöva 

arbeta för att få studiepoäng. Det måste likaså finnas tillräckligt tydliga gränser och regler så 

att erfarenheterna inte ger för lätta studiepoäng. Vissa menar också att erfarenheten måste vara 

relevant och stödja studierna för att de ska kunna beaktas.  
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Sektion tre i enkäten: Kursfeedback, tillvägagångssätt vid problem och 

digitala färdigheter 

Transparens gällande kursfeedback 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet ”Jag önskar att Hanken skulle vara mer 

transparent med kursfeedbacken som studerande lämnar in och med åtgärderna Hanken vidtar 

utgående från feedbacken” på en skala 1 – 5, där 1 var ” helt av annan åsikt” och 5 var ”helt 

av samma åsikt”. Majoriteten ställer sig neutral eller positiv till påståendet. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 56 personer också 

gjorde. Bland kommentarerna nämner många att de gärna vill ta del av feedbacken som lämnas 

in och åtgärderna som Hanken vidtar utgående från återkopplingen. Detta kunde motivera 

studerande att ge ytterligare feedback om kurserna, vilket i sin tur kunde förbättra 

undervisningen ytterligare. 

Flera studerande anser att det är onödigt att ge kursfeedback eftersom de känner att det inte 

görs några konkreta åtgärder utgående från den feedback de ger. Studerande nämner att de 

känner att deras feedback inte tas emot och att de inte blir hörda när de uttrycker sina åsikter, 

både positiva och negativa, om en kurs. Däremot har studerande också en förståelse för att det 

kan vara svårt att se vilka åtgärder som vidtas i en kurs baserat på feedbacken eftersom 

studerande redan gått kursen då de gett feedback.  

Samarbete mellan studieorterna 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet ”Jag vill kunna läsa kurser från både 

Helsingfors och Vasa campus, oavsett var jag i huvudsak studerar” på en skala 1 – 5, där 1 var 
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”helt av annan åsikt” och 5 var ”helt av samma åsikt”. Grafen nedan visar att majoriteten vill 

ha möjlighet att läsa kurser från båda studieorterna. 

 

Efter påståendet hade deltagarna möjlighet att motivera sitt svar, vilket 68 personer gjorde. 

Bland kommentarerna nämner många att de håller med påståendet helt med motiveringen att 

kursutbudet ser olika ut på orterna och att ett större utbud skulle vara positivt för studerande.  

Möjligheten att välja kurser från både Vasa och Helsingfors motiveras också med att 

studerande bättre kan hålla studietakten om det är möjligt att läsa kurser som inte erbjuds på 

den egna studieorten: ”Skulle exempelvis gärna ha deltagit i FLO:s kandidatavhandlingskurs 

under våren 2021 som gick i Helsingfors eftersom det inte går en kandidatavhandlingskurs i 

Vasa på våren. Detta gjorde att mina kandistudier sköts upp med ett halvt år.” 

En sammanfattning av kommentarerna ger också att studerande gärna ser fler kurser som är 

gemensamma för bägge orterna för att öka sammanhållningen inom Hanken och för att öka 

kontakten mellan bägge studieorter. Studerande vill gärna ha grupparbeten med blandade 

grupper i dessa kurser för att få fler kontakter orterna emellan. Många kommenterar att Hanken 

är samma skola oavsett vilken ort man studerar på.  

En del studerande anser dock att kurserna ändå är så lika att det inte finns ett behov av att öppna 

kurserna för studerande från båda orterna. Det kunde också riskera att kurserna blir för fulla 

och att den individuella handledningen i kurserna blir sämre. 

Tillvägagångssätt vid önskemål, klagomål eller problem 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet ”Jag vet hur jag ska gå tillväga vid 

önskemål, klagomål eller problem gällande mina studier”. Svarsalternativen var ”ja” eller 
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”nej”. Här kan vi tydligt se att majoriteten (73 procent) vet hur de ska gå tillväga vid önskemål, 

klagomål eller problem gällande studierna.  

 

Efter påståendet hade deltagarna också möjlighet att motivera sitt svar, vilket 21 personer 

gjorde. De flesta har någon aning om hur de ska gå tillväga men menar att det ofta är onödigt 

svårt att ta reda på eller veta vem exakt man kan vända sig till med önskemål eller problem. 

Studerande önskar därmed mer klarhet gällande vem man kan kontakta i olika ärenden och att 

denna information skulle finnas mer lättillgänglig. I kommentarerna nämns också att 

studerande är osäkra på när man kan och ska ta kontakt i olika ärenden.  

De som varit aktiva inom studentkåren eller har vänner som är aktiva inom studentkåren vet 

ofta bättre när, hur och vem man kan vända sig till med önskemål, klagomål eller problem. 

Med andra ord ger engagemang inom studentkåren studerande en större insikt i hur de kan gå 

tillväga när de har önskemål eller problem med sina studier: ”Via styrelsen och studiekompisar 

brukar man få svar på de flesta frågor”. 
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Utveckling av studerandes digitala kunskaper  

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet ”Jag önskar att Hanken i sina kurser i 

större utsträckning skulle utveckla studerandes digitala kunskaper i olika program (t.ex. 

PowerPoint, Excel, Teams, Moodle)”. Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” och ”vet inte”. 

Majoriteten (69 procent) vill att Hanken i större utsträckning ska utveckla studerades digitala 

kunskaper.  

 

Efter påståendet fick deltagarna också möjlighet att motivera sitt svar, vilket 68 personer 

gjorde. En sammanfattning av kommentarerna ger att studerande vill ha mer fokus på 

programvaruprodukterna i kontorspaketet Microsoft Office, eftersom de anses viktiga i 

arbetslivet och studerande upplever att de inte fått tillräckliga kunskaper i dessa under 

studietiden för att klara sig i arbetslivet.  

Vilka digitala program som studerande vill få mer kunskap inom varierar dock mellan 

huvudämnena. Till exempel vill studerande inom marknadsföring gärna lära sig fler program 

som har med det visuella att göra: ”[Det skulle] vara en enorm fördel att ha lärt sig program 

som Indesign, Photoshop etc. som behövs i de flesta marknadsföringsjobb”. Också inom 

redovisning och finansiell ekonomi vill studerande gärna att det sätts mer fokus på att lära sig 

olika program. Studerande upplever att de ofta kastas in i de olika programmen och antas kunna 

dem sedan tidigare fastän de möjligtvis inte har kunskaper i dessa: ”Absolut. Tänker främst på 

software som R, Python och Stata för ekonometri”.  
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Föreläsare och examinatorers digitala färdigheter 

I denna del fick deltagarna ta ställning till påståendet ”Jag tycker att föreläsare och 

examinatorer i allmänhet har tillräckliga digitala färdigheter för att sköta digitala eller 

hybridkurser på ett smidigt sätt”. Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” eller ”vet inte”. Majoriteten 

(68 procent) tycker att föreläsare och examinatorer i allmänhet har tillräckliga digitala 

färdigheter för att sköta digitala eller hybridkurser på ett smidigt sätt. 

 

Efter påståendet fick deltagarna också möjlighet att motivera sitt svar, vilket 50 personer 

gjorde. De flesta menar att det till stor del varierar beroende på kurs, huvudämne och vilka 

digitala program som används av föreläsaren. Många kommenterade också att de märkt en stor 

förbättring hos föreläsare inom digitala färdigheter sedan pandemin började: ”Är positivt 

överraskad hur bra det här första läsåret har gått tekniskt sett!”.  

En del är dock missnöjda och vill se förbättringar samt mer interaktivitet under föreläsningarna: 

”Mer användning av polls, diskussioner breakoutrooms”. Dessa anser bland annat att även 

efter ett år med studier på distans så behärskar inte alla föreläsare det digitala: ”Fastän det gått 

över ett år på distans så kan nog inte alla det”. Bland kommentarerna finns också ett missnöje 

över att det pedagogiska faller bort när allt går på distans: ”Vissa vet ej hur man gör en kurs 

digitalt på ett bra sätt. (...) Lektorer och professorer borde möjligtvis ta en snabbkurs i detta 

för att möjliggöra bättre distansundervisning”. 
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Sektion fyra i enkäten: Frivilliga öppna frågor 

Hur digitala moment i undervisningen kan förbättras 

I denna del fick deltagarna frivilligt ge öppna svar på frågan ”Hur kunde digitala moment i 

undervisningen förbättras efter pandemin?”, vilket även 72 personer gjort. 

Studerande kommenterar att mer interaktion kunde skapas genom att föreläsare till exempel 

kunde be studerande ha på kameran för att se till att alla följer med: “Ifall man från början av 

kursen har så att alla har på kameran eller att man förväntar sig att människor talar under 

timmarna blir det småningom en vana.” Studerande önskar också kortare och mer intensiva 

föreläsningar på distans, där fokus ligger på det mest centrala: ”Interaktion på ett intressant 

sätt. Kortare och intensivare föreläsningar håller koncentrationen bättre”. 

Också större variation och struktur i föreläsningen efterlyses för att göra undervisningen mer 

pedagogisk: ”Monolog föreläsning i sträck blir tungt även på distans och det är lättare att falla 

av. Quiz, videos, breakoutrooms med mera kan användas för att göra det mer interaktivt. Det 

är viktigt att vara tydlig med vad som gäller under kursen.”. Studerande ser också gärna att 

föreläsningar spelas in och läggs upp på till exempel Moodle i efterhand. Studerande ser även 

gärna större variation gällande de digitala program som används i undervisningen. Till exempel 

kunde vissa delar endast spelas in på förhand, en del ordnas live på Microsoft Teams och även 

ytterligare digitala program användas i undervisningen. 

Hur moment på plats i undervisningen kan förbättras 

I denna del fick deltagarna frivilligt ge öppna svar på frågan ”Hur kunde moment på plats i 

undervisningen förbättras efter pandemin?”, vilket 67 personer gjort. Många nämner att de 

inte kommer ihåg hur det är att vara på plats eller att de aldrig upplevt närundervisning på 

Hanken och därför har svårt att komma med förbättringsförslag. 

En sammanfattning av kommentarerna ger ändå att studerande ser positivt på närundervisning 

i skolan och gärna återgår till det efter pandemin, men med beaktande av ovan nämnda 

kommentarer, speciellt gällande kursstruktur och undervisningens kvalitet. Studerande vill 

gärna vara mer inkluderade i föreläsningarna, ha fler praktiska moment och mer varierande 

föreläsningar, till exempel debatter, presentationer, caseövningar, gästföreläsningar, 

simuleringar och dylikt. 
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Övriga kommentarer och/eller önskemål 

I den sista delen fick deltagarna frivilligt ge öppna svar till ”Andra kommentarer eller önskemål 

gällande studierna efter pandemin”, vilket även 60 personer gjort.  

En sammanfattning av kommentarerna ger att studerande vill framhäva det är viktigt med 

närundervisning för bland annat den sociala växelverkan, men att de också vill ha möjligheter 

att studera på distans, speciellt ifall obligatorisk närvaro krävs. 

Majoriteten vill därmed ha en sorts hybridmodell, som möjliggör mer flexibilitet i studierna: 

”Jag skulle gärna se en hybridmodell som vi hade hösten 2020. Det möjliggjorde att jag kunde 

komma till skolan och träffa vänner samt arbeta i biblioteket, samtidigt som jag hade betydligt 

enklare att få arbetet att gå ihop med skolgången då mängden obligatoriska föreläsningar var 

lite och det fanns möjlighet att delta på dessa online.” 

  

 

 


