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Förord
Studentinﬂytande är en viktig kvalitetsaspekt på högre utbildning. En del
av studentinﬂytandet kan utövas genom kursvärderingar. En väl genomförd kursvärdering utgör en god grund för förbättringar i utbildningen. I
Högskoleverkets utvärderingar och vid våra tillsynsbesök har vi kunnat se
att kursvärderingar dessvärre sällan fungerar optimalt. Framförallt ﬁnns
det brister när det gäller återkopplingen av resultaten till studenterna. Det
ska emellertid inte skymma det faktum att många universitet och högskolor lägger ner ett stort och seriöst arbete för att utveckla kursvärderingarna.
Det är Högskoleverkets Studentråd som har tagit initiativ till den här
antologin som redovisar goda exempel från ett antal svenska universitet
och högskolor. Glädjande nog har intresset för att medverka i antologin
varit stort, vilket visar att arbetet med kursvärderingar tas på allvar och
engagerar många. Innehållet i exemplen svarar författarna för.
Det är min förhoppning att frågorna som lyfts i antologin kan inspirera
och stödja det fortsatta arbetet med att utveckla väl fungerande system för
kursvärderingar vid svenska lärosäten.

Sigbrit Franke
Universitetskansler
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Sammanfattning
Denna antologi är resultatet av ett projekt vid Högskoleverket för att
lyfta fram och sprida goda exempel på kursvärderingar. Kursvärderingar
är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet vid högskolor och universitet samt
ett betydelsefullt instrument för studenterna att påverka sin utbildning.
Studentinﬂytande är en fråga som Högskoleverket prioriterar.
Underlaget till antologin består av 4 bidrag från  lärosäten som beskriver arbetet med kursvärderingar ur olika perspektiv. De medverkande
lärosätena är universiteten i Göteborg, Linköping, Lund (Lunds tekniska
högskola), Umeå, Uppsala och Växjö samt högskolorna i Borås, Halmstad,
Kalmar, Kristianstad och Malmö.
Som bidragen i denna antologi visar kan synsätten på hur en bra kursvärdering ser ut och vad som bör ingå i den skilja sig åt. Flera olika metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt presenteras och diskuteras. Det
ﬁnns inget recept på hur en bra kursvärdering kan utformas som gäller för
alla kurser på alla nivåer.
Bidragen presenteras i tre delar. I den första delen av antologin berörs
frågor om övergripande kvalitetsarbete och policies rörande kursvärderingar på både institutionsnivå och lärosätesnivå. Dessa bidrag tar på olika
sätt fasta på att arbetet med kursvärderingar måste börja i ett övergripande
pedagogiskt perspektiv samt i de grundläggande frågorna varför, hur och
när kursvärderingar ska genomföras.
I den andra delen redovisas bidrag där man lyfter fram betydelsen av
aktörernas roller när det gäller såväl planering som genomförande av kursvärderingar. Särskilt fokus ligger på studenternas medverkan i kursvärderingsprocessen. I den tredje delen av antologin presenteras slutligen några
bidrag som beskriver metoder och tekniker för utformning och genomförande av kursvärderingar.
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Kursvärdering för studentinflytande
och kvalitetsutveckling
Denna antologi är resultatet av ett projekt som Högskoleverket under våren  initierade på förslag av universitetskanslerns studentråd. Syftet
var att lyfta fram goda exempel på hur man arbetar med kursvärderingar
vid Sveriges universitet och högskolor. Bakgrunden är bland annat att
Högskoleverkets utvärderingar visat att det på vissa håll fortfarande saknas
fungerande rutiner för att genomföra och följa upp kursvärderingar inom
den svenska högskolan.
Inledningsvis inbjöds alla lärosäten samt samtliga studentkårer via ett
brev att medverka och skicka in förslag på bidrag till antologin. Totalt
erhölls  förslag. Efter ett urvalsförfarande baserat på innehållsmässig
spridning valdes  förslag från  lärosäten ut. Lärosätena ombads därefter att sända in ett fullständigt bidrag för publicering i Högskoleverkets
antologi. Bidragen visar på exempel från ett ﬂertal olika discipliner och
vetenskapsområden.
Kursvärderingsfrågan har under arbetets gång diskuterats med olika
berörda och intresserade aktörer. Projektgruppen, som består av redaktörerna Susanna Heldt Cassel och Joakim Palestro, Högskoleverket, har
inhämtat synpunkter från tjänstemän på Utbildningsdepartementet samt
från Sveriges Förenade Studentkårer via deras vice ordförande. Förutom
att studentrådet tagit initiativ till projektet har de också lämnat synpunkter på innehållet.
Marie Stern Wärn, Högskoleverkets juridiska avdelning, har bidragit med ett avsnitt där kursvärderingar belyses ur ett juridiskt perspektiv
med utgångspunkt i Högskoleverkets tillsynsverksamhet. För att sätta de
svenska förhållandena i ett vidare perspektiv har även erfarenheter och
system för kursvärderingar i USA studerats. Dessa redovisas i ett jämförande avsnitt om kursvärderingar i USA. Anledningen till att USA valdes
som ett jämförande internationellt exempel var att kursvärderingar sedan
mycket lång tid är vanligt förekommande och har stor betydelse i det amerikanska universitetssystemet.
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Syftet med antologin
Genom att lyfta fram och sprida goda exempel vill Högskoleverket uppmärksamma frågan om kursvärderingars betydelse. Kursvärderingar är
både ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet vid högskolor och universitet
samt ett betydelsefullt instrument för studenterna att utöva inﬂytande
över utbildningen. Studentinﬂytande är en viktig fråga som Högskoleverket prioriterar.
Antologin visar på ett antal metoder och tillvägagångssätt som prövats samt belyser och analyserar kursvärderingar ur ﬂera olika perspektiv.
Högskoleverkets förhoppning är att denna antologi ska kunna inspirera
lärosätena och bidra till fortsatt arbete med att utveckla system för kursvärderingar.

Varför kursvärdera?
Kursvärderingar är ett centralt verktyg för studentinﬂytande och kvalitetsutveckling inom högskolor och universitet. Vikten av kursvärderingar lyfts
också fram i högskoleförordningen, kap  §4 (SFS 2000:65):
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs
möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.”

Det är således inte upp till varje enskild institution eller kursledning att
bestämma om kursvärderingar ska göras. Kravet på högskolorna att genomföra kursvärderingar gäller inte heller bara för kurser på grundutbildningsnivå, utan även för kurser på forskarutbildningsnivå.1
Trots att högskoleförordningen anger att kursvärderingar ska genomföras så fullföljs fortfarande inte alla moment på alla utbildningar och kurser. Högskoleverkets utvärderingar av landets högskoleutbildningar har i
ﬂera fall påpekat bristande rutiner, särskilt när det gäller återkoppling och
uppföljning av kursvärderingars resultat. Stora variationer mellan olika
högskolor och universitet, samt inte minst variationer på institutions- eller
kursnivå förekommer också. När det gäller återkopplingen av kursvärderingarnas resultat påpekas särskilt i högskoleförordningen att:

1. Alla kurser inom högre utbildning med en fastställd kursplan berörs av kravet
på kursvärderingar.
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”Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna”.

I lärosätenas bidrag till denna antologi framkommer exempel på olika
syften med kursvärderingar och vad de ska användas till. Det ﬁnns ﬂera
anledningar till varför kursvärderingar bör genomföras i utbildningar på
universitet och högskolor. I antologibidragen, liksom i den aktuella diskussionen som pågår inom högskole- och universitetsvärlden kring kursvärderingar, kan två huvudsakliga synsätt urskiljas. Det ena perspektivet
betonar kursvärderingar som ett verktyg för ökat studentinﬂytande. Det
andra perspektivet lyfter fram kursvärderingar som ett verktyg i lärosätenas och de enskilda institutionernas kvalitetsarbete. Dessa två synsätt på
kursvärderingar har ﬂera gemensamma beröringspunkter. En av dessa är
betoningen på studenternas lärande.

Studentens lärande i centrum
Kursvärderingar är ett verktyg för att öka studentinﬂytandet i högre utbildning men också en viktig kvalitetsfråga. Syftet med kursvärderingar är
således tvådelat. I diskussioner kring betydelsen av kursvärderingar kopplas de två perspektiven studentinﬂytande och kvalitet ofta ihop. De har
bland annat gemensamt att de knyter an till betydelsen av studenternas
lärande.
Ett lärandeperspektiv inom kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling
innebär bland annat en förskjutning från betydelsen av lärarens förmåga
att lära ut, till vilka förutsättningar och möjligheter som ges för studentens
eget lärande. Dessa förutsättningar kan innefatta pedagogiska metoder,
kursens resurser samt studentens egna förkunskaper och motivation. Kursvärderingarnas resultat kan då ses som ett sätt att mäta hur framgångsrik
den lärande miljön har varit och som en utgångspunkt för förbättringar
av olika slag. Förändringar och kvalitetsförbättringar av kurser och utbildningar bör grunda sig på en helhetsbedömning, en så kallad kursutvärdering i vilken studenters kursvärderingar är en viktig del.
Ett argument som förs fram för ökat studentinﬂytande ur ett lärandeperspektiv är att studenters motivation och ansvarstagande för det egna
lärandet ökar med mer inﬂytande. Genom att ge studenter möjlighet att
påverka och vara delaktiga i kvalitetsarbetet på institutionsnivå och inom
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enskilda kurser och utbildningsprogram kan förutsättningar skapas för
ökat engagemang i den egna utbildningen och det egna lärandet.

Studenternas engagemang och inﬂytande
Som regeringens proposition, 999/2000:28 Studentinﬂytande och kvalitetsutveckling i högskolan, anger är lärandet en gemensam fråga för studenterna
och för läraren. Ett perspektiv som sätter studentens lärande i centrum
innebär att studenterna själva både måste ges möjlighet att påverka och ta
ansvar för lärandet. En åsikt som förts fram från ﬂera lärosäten i samband
med Högskoleverkets projekt kring kursvärderingar är att studenternas
engagemang när det gäller att medverka i kursvärderingar är bristande.
En förklaring till detta ointresse kan vara att kursvärderingarnas resultat
inte återkopplas och att studenterna inte ser några konkreta eﬀekter av
kursvärderingarna.
En fråga som återkommer i ﬂera av bidragen till denna antologi är hur
studenter ska motiveras att delta i kursvärderingar och ta ansvar för sitt lärande. En synpunkt som förs fram är att studenterna kan engageras genom
att få bli delaktiga i kursvärderingsprocessen med möjlighet att inte bara
fylla i färdiga frågeformulär utan också medverka i planeringen och uppföljningen av kursvärderingen. Andra menar att andra incitament i form
av morötter eller piskor är nödvändiga för att få studenter engagerade.

Kvalitetsutveckling av kurser och utbildningar
Resultaten från en väl genomtänkt och genomförd kursvärdering kan användas i det praktiska arbetet med utveckling av enskilda kurser och utbildningsprogram. Detta förutsätter bland annat att de som ansvarar för
kursvärderingen redan från början är klara över syftet med kursvärderingen samt hur och av vem resultaten ska användas. Inte minst det sistnämnda är viktigt. I bidragen till denna antologi återﬁnns ﬂera beskrivningar av hur detta arbete kan gå till.
Om kursvärderingarnas resultat ska kunna utgöra ett underlag för kvalitetsförbättringar förutsätts att de inte enbart ses som ett sätt för studenter
att ”sätta betyg” på lärare, utan som ett bredare verktyg där den lärande
miljön och kursens måluppfyllelse värderas. Om kursvärderingar utförs
med det primära syftet att betygsätta lärare så ﬁnns en risk att kursvärderingarnas resultat inte blir ett incitament för förbättringar av kurser utan
snarare leder till att impopulära, men kanske i vissa fall nödvändiga mo14

ment, tas bort och att kvaliteten på kursen därmed sänks. Denna utveckling tycks hänga samman med ett perspektiv på studenten som kund där
kursvärderingen ses som ett sätt att mäta kundtillfredsställelse och speciellt i system där studenter de facto är kunder genom att de betalar höga
terminsavgifter. I Sverige där högre utbildning är avgiftsfri är inte detta
ett så vanligt förekommande fenomen. I exempelvis USA förekommer
däremot kursvärderingar i vissa fall som ett verktyg för att pressa lärare
att sänka nivån eller höja studenters betyg (se vidare avsnittet om internationella jämförelser).
I den helhetsbedömning av kurser som ska ligga till grund för beslut
om eventuella förändringar av upplägg och innehåll på institutionsnivå är
studenternas kursvärderingar en viktig del. Några av bidragen i antologin
beskriver hur förändringar och kvalitetsarbete innehåller även andra delar,
såsom lärares egenvärdering av sin verksamhet och olika former av samråd
mellan olika aktörer där kursens innehåll diskuteras.
Bland de goda exempel som redovisas här tas studenternas åsikter på
stort allvar. En viktig poäng som diskuteras är dock att det slutligen alltid
är upp till lärare och kursledning att fatta beslut om vilka förändringar
som bör vidtas. I denna process är det viktigt att studenterna blir delaktiga och framförallt att resultat och beslut om förändringar återkopplas
till studenterna, något som högskoleförordningen också föreskriver (SFS
2000:65). Lärare och kursledning har också en skyldighet att motivera
sina ställningstaganden när det gäller åtgärder och förändringar som vidtas med utgångspunkt i kursvärderingarnas resultat till varje enskild studentgrupp. Företrädesvis kan detta ske vid varje inledande undervisningstillfälle där det föregående årets studentgrupps åsikter och värderingar av
kursen presenteras.

Metoder och tekniker
Som bidragen i denna antologi visar så kan synsätten på hur en bra kursvärdering ser ut och vad som bör ingå i den skilja sig åt. Hur kursvärderingar utformas hänger nära samman med frågor om vad man från
lärosäten, institutioners och enskilda lärares sida tror sig kunna få ut av
kursvärderingarnas resultat.
Det ﬁnns inget recept på hur en bra kursvärdering ska utformas som
gäller för alla kurser på alla nivåer. Om man ser till litteraturen på området
så betonas snarare att en bra kursvärdering är anpassad efter den aktuella
kursen i så stor utsträckning som möjligt. Metoderna för kursvärderingar
15

bör övervägas och utprövas omsorgsfullt för att bäst kunna anpassas till
den aktuella gruppen och kursen.
Standardiserade kursvärderingar i form av webbaserade enkäter som
är gemensamma för ﬂera kurser och utbildningar är ett system som blivit
populärt och som införs på allt ﬂer utbildningar. Bland antologibidragen
återﬁnns några exempel på beskrivningar av sådana webbaserade enkätsystem. Denna typ av kursvärderingar tycks oftast användas som en del i en
utvärdering efter avslutad kurs. Förutom avslutande enkätundersökningar,
webbaserade eller på papper, förekommer även andra typer av avslutande
(summativa) kursvärderingar bland de exempel som beskrivs i dennas antologi, såsom kursråd och olika former av diskussionsforum samt dokumentation i studentportfolior.
En central fråga när det gäller metoder för kursvärderingar är återkoppling och diskussion kring kursvärderingarnas resultat. Det är fortfarande
svårt, som denna antologi också visar, att ﬁnna exempel på väl fungerande
system för återkoppling av resultat och åtgärder till studenterna. Att återkoppling inte är en naturlig del i alla kursvärderingssystem kan förmodligen relateras till problem med låga svarsfrekvenser på kursvärderingsenkäter, något som påtalas i ﬂera av bidragen. Om studenterna inte vet hur
och när de kommer att få en återföring av resultaten, så är incitamenten
att delta också lägre.
Det ﬁnns olika sätt att göra en återkoppling till studenterna. När det
gäller återkoppling av kursvärderingarnas resultat görs detta exempelvis i
de webbaserade enkätsystemen genom att sammanställningar skickas ut
med e-post. I olika typer av formativa kursvärderingar, det vill säga kursvärderingar under pågående kurs, är återkopplingen en aktiv del i själva
kursvärderingsarbetet. Återkopplingen till studenterna kan då göras till
en del av själva undervisningen. Ett exempel är så kallade ”muddy cards”,
exempelvis i form av skriftliga snabbfrågor eller kortare diskussioner vid
några valda tillfällen under kursens gång.

Kursvärderingar ur ett juridiskt perspektiv – ett
nedslag i Högskoleverkets tillsynsverksamhet
Högskoleverket utövar tillsyn över universitet och högskolor, det vill säga
ser till att de följer de lagar och regler som ﬁnns på högskoleområdet. I
denna verksamhet uppmärksammas också genomförandet av kursvärderingar.
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I rapporten 20 åtgärder för att stärka studenternas rättsäkerhet (Högskoleverkets rapportserie 200:27 R, s. 53 ﬀ.) redovisade Högskoleverket ett
regeringsuppdrag om studenternas rättsäkerhet. En av de frågor som lyftes
fram var kursvärderingar. I denna fråga konstaterade verket inledningsvis att en högskola, enligt Högskoleverkets mening, inte får föreskriva att
deltagande i kursvärderingar ska vara obligatoriska för studenterna. Högskoleverket ansåg vidare att det inte ﬁnns skäl att i högskoleförordningen
införa en regel om att studenterna ska ha rätt att vara anonyma när de
lämnar kursvärderingar. Frågan borde i stället lösas genom diskussioner
mellan studenter och högskoleföreträdare vid respektive högskola. Slutligen framhöll verket att högskolornas skyldighet att sammanställa kursvärderingarna och att informera om vilka åtgärder resultaten leder till är av
avgörande betydelse för studenternas möjligheter att påverka utvecklingen
av kurserna och därmed att ha inﬂytande på högskolans kvalitetsarbete.
I ett fall har det kommit in en anmälan till Högskoleverket från en enskild som rör kursvärderingar. I anmälan anmäldes Mitthögskolan för att
inte ha följt högskoleförordningens regler om kursvärderingar. Högskoleverket underströk i sitt beslut vikten av att högskolorna genomför kursvärderingar i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser. (Beslut
200-2-07, reg nr 3-2040-0)
Vid de tillsynsbesök som Högskoleverket genomför på några universitet
och högskolor varje år behandlas frågan om rutiner för kursvärderingar.
Inför besöken ska universiteten och högskolorna ha besvarat de frågor som
Högskoleverket ställer. En av dessa frågor gäller vilka åtgärder högskolans
ledning vidtar för att säkerställa att bestämmelsen om kursvärderingar i
 kap. 4 § högskoleförordningen följs. Vid de tillsynsbesök som genomförts har bl.a. granskats att kursvärderingarna har sammanställs genom
stickprov. Protokollen från tillsynsbesöken ﬁnns publicerade på Högskoleverkets webbplats.

En internationell utblick – kursvärdering i USA
För att placera det svenska systemet för kursvärderingar och de exempel som redovisas i antologin i ett internationellt sammanhang, redovisas här några erfarenheter från en studieresa till Washington DC i USA
som genomfördes under juni månad år 2004.2 De universitet som besök2. Deltagarna i studieresan var: utredarna Susanna Heldt Cassel och Joakim Palestro, verksjuristen Marie Stern Wärn, samtliga Högskoleverket. Därutöver
deltog studentrepresentanten Jens Christian Berlin, f.d. vice ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer och studerande vid Göteborgs universitet.
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tes var George Washington University, American University och Georgetown University. Under besöket diskuterades mål, syften samt metoder för
kursvärdering med undervisande lärare, professorer och representanter för
universitetsinstitutioner, verksamma inom ﬂera olika discipliner.
Ett bestående intryck från de universitet och institutioner vi besökte var
att användningen av kursvärderingar i utbildningarna är mycket utbredd.
Kursvärderingar är ett naturligt inslag i de enskilda utbildningarna och
en fråga som ges stor uppmärksamhet både av institutioners ledning och
av enskilda lärare.
Kursvärderingar är vid dessa amerikanska universitet främst en fråga
om lärarnas undervisningsprestationer. Det är lärarna som betygssätts och
värderas av studenterna och det är därför deras undervisningsinsatser som
är i fokus för kursvärderingarna, även om ett ﬂertal frågor ställs om andra
relevanta områden såsom exempelvis infrastruktur, kurslitteratur mm. En
anledning till att kursvärderingar tas på stort allvar är att resultaten från
kursvärderingarna, de facto, används för att rangordna lärarinsatserna och
att resultaten också är en viktig komponent för enskilda lärares lönesättning och befordringsmöjligheter.
Ett perspektiv som framtonade tydligt i det system för kursvärderingar
från de amerikanska företrädarna var att studenterna ses som kunder, som
universiteten ska tillfredsställa så långt det är möjligt. Det bör dock nämnas att ett ﬂertal av de amerikanska företrädarna hade sin akademiska
hemvist inom de ekonomiska vetenskaperna och det gällde i synnerhet
deras mest prestigefyllda utbildning som är MBA-examen (Master of Business Administration). Kursvärderingarna kan därmed, i viss utsträckning,
jämföras med kundenkäter eller marknadsundersökningar där produkten
som värderas är lärarnas undervisningsprestationer snarare än undervisningens reella kvalitet. Studentens egna ansträngningar på kursen vägs
inte heller in. Att kundperspektivet är utbrett är dock inte förvånande med
tanke på att studenterna, eller snarare deras föräldrar, i praktiken också
är kunder, då de betalar höga terminsavgifter. Flera lärare menade att studenterna ”röstade med fötterna”, dvs. valde de utbildningar och kurser som
hade högt rankade lärare och som gavs goda betyg i kursvärderingarna. Lärarranking och kursvärderingarnas resultat uppdelat på enskilda lärare låg
i ﬂera fall på Internet för att nya studenter skulle kunna ta del av dem.
Resultaten av kursvärderingarna i sin helhet återkopplas inte till studenterna. Detta ses inte som aktuellt enligt de lärare som tillfrågades. Anledningen är att kursvärderingarna primärt är till för de enskilda lärarna,
för att de ska kunna jämföras med andra och att de ska förbättra sig på
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de punkter där de fått negativ kritik av studenterna. Återkoppling till studenterna var dock något de närvarande lärarna såg som en god idé och de
skulle inleda ett arbete för att detta framgent skulle komma till stånd.
Ett bestående intryck från studieresan var att undervisning värderas
högt i det amerikanska universitetssystemet. Till skillnad från erfarenheter från Sverige där individens forskning värderas högt vid tjänstetillsättningar är det på de besökta universiteten i huvudsak undervisningsmeriter
som ligger till grund för befordran och tjänstetillsättning.
Det ﬁnns såväl positiva som negativa aspekter med det amerikanska
systemet för kursvärdering. En positiv aspekt är att kursvärderingar tas på
stort allvar av de inblandade universitetslärarna och att studenterna därmed får ett inﬂytande över undervisningen då lärare med låg pedagogisk
förmåga inte får fortsätta att undervisa. Lärarna har en hög press på sig
att hålla hög standard och undervisning är en sysselsättning som är högt
värderad. Forskare som vill göra karriär inom universitetsvärlden måste
således lägga ner stort engagemang i undervisningen och se till att de är
inspirerande lärare, något som gynnar studenterna och kvaliteten på undervisningen. Den negativa sidan är dock att lärarna lätt hamnar i underläge gentemot studenterna och deras betalande föräldrar. Flera av de lärare
och representanter för institutioner som vi mötte menade att lärare pressas
att sätta högre och högre betyg eller sänka nivån på vissa kurser, för att studenterna ska hållas nöjda och inte ”straﬀa” läraren i kursvärderingen. Det
var också vanligt förekommande att studenternas föräldrar hörde av sig
till betygsättande lärare ifall studenten fått ett allt för lågt betyg. Betygsinﬂation, som nämndes av ﬂera som ett växande problem, kunde således
tydligt kopplas till kursvärderingssystemet.
Det system för rangordning av lärare som praktiseras bygger till stor del
på lärarnas resultat i kursvärderingar. Ett problem som nämndes av ﬂera
lärare var att grunderna för rangordningen är svaga och godtyckliga. Det
betyg en viss lärare får på en viss kurs kan baseras på resultatet från en eller ett par enskilda frågor i ett kursvärderingsformulär. Det förekom också
att enskilda lärare försökta manipulera systemet med kursvärderingar genom att dela ut frågeformuläret när ﬂera av kursens mest högljudda kritiker inte var närvarande vid undervisningstillfället, för att därigenom få
ett högre genomsnitt på kursvärderingen. En lärdom från studiebesöken
vid universiteten i USA är hur viktigt det är att fortlöpande aktualisera
frågan om varför kursvärderingar ska genomföras och vad resultaten ska
användas till.
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DEL 1. ÖVERGRIPANDE POLICYFRÅGOR,
KVALITETSARBETE OCH PEDAGOGISK
UTVECKLING

De bidrag som presenteras i denna första del av antologin berör alla frågor om övergripande kvalitetsarbete och policyer för kursvärderingar på
både institutionsnivå och lärosätesnivå. De bidrag som presenteras har på
olika sätt tagit fasta på att arbetet med kursvärderingar måste börja i ett
övergripande perspektiv på pedagogik samt i de grundläggande frågorna
varför, hur och när kursvärderingar ska genomföras.
Det första kapitlet kommer från Högskolan i Halmstad. Kapitlet är
skrivet av två lärare vid högskolan och diskuterar kursvärderingar som ett
verktyg för att höja kvaliteten i undervisningen och utveckla former för
lärande som är anpassat efter en heterogen och bred studentgrupp.
Därefter följer ett kapitel med en beskrivning av arbetet med att införa
en policy för kursvärderingar vid Högskolan i Borås. Den process som låg
till grund för framtagandet av policyn beskrivs. Begreppen delaktighet,
meningsfullhet och ansvar har en framskjuten position i kapitlet, som
också tar upp och diskuterar distinktionen mellan begreppen kursvärdering respektive kursutvärdering.
Det tredje kapitlet är författat av kvalitetsansvarig samt en representant
från engelska institutionen vid Uppsala universitet. Bidraget behandlar
kvalitetsarbetet på en övergripande nivå med ett exempel från en institution som bedöms ha kommit långt i arbetet med kursvärderingar i Uppsala. Därefter följer ett kapitel från Lunds tekniska högskola som behandlar
användningen av kursvärderingar i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Härefter följer ett kapitel från Högskolan Kristianstad som beskriver
hur ett högskoleövergripande samarbete omkring en uppföljning av policyarbetet lett till att fokus på lärandet förstärks och studenternas medverkan blir avgörande.
Slutligen följer ett kapitel från Universitetspedagogiskt centrum vid
Umeå universitet, som beskriver en modell för lärares kollegiala självvärdering av sin undervisning genom möten med en ”kritisk vän”.
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Kursvärdering – ett meningsfullt
verktyg för delaktighet

Rolf Appelqvist & Iréne Arvidsson

I detta kapitel beskriver Rolf Appelqvist och Iréne Arvidsson vid Högskolan i Borås arbetet med en övergripande policy för kursvärderingar. I arbetet uppmärksammades särskilt studenternas medverkan och delaktighet
samt lärares respektive studenters roller i kursvärderingsprocessen.

Bakgrund
Ni får i nedanstående berättelse följa med på en resa som lotsat oss fram
till ett förslag till policy för kursvärdering. Vi beskriver ett förlopp där allas delaktighet som garanti för utbildningskvalitet står i fokus.
Den högre utbildningen, vars centrala uppdrag är att utveckla kunskap,
har inte, och har heller inte haft, någon uttalad demokratiskt fostrande
uppgift till skillnad från ungdomsskolan. Trots det har högskolan med
sin blotta existens, sin utbildning och forskning, förväntningen på sig
att främja och stärka demokratin, främst genom att stimulera till kritiskt
tänkande och vetenskapsförståelse (Tham, 2000). Det råder dock brist på
sådana inslag vid våra lärosäten menar Tham och för att komma närmare
det målet anser han att studenterna måste involveras mycket mer som medaktörer i utbildningen och också ta ett eget ansvar för hela utbildningsprocessen. Ramsden (986) betonade redan på 980-talet att studerandekontroll över studierna och ämnesvalet kan underlätta förståelsen. Demokrati
i utbildningssituationen kan alltså, förutom som egenvärde, ses som ett
verktyg för kvalitet i lärandet vilket också bekräftas av Biesta (2003) som
framhäver studentinﬂytande som ett verktyg för optimalt lärande.
Arbetet med att utveckla formerna för studentinﬂytande i vardagen
startade när vi som prefekt respektive studierektor, under senare hälften av
990-talet, införde temadagar där studenter och personal vid institutionen
tillsammans diskuterade begrepp som kvalitet, utvärdering, inﬂytande och
delaktighet. En av studenterna beskrev syftet med dagen:
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”… vi här på vår institution ska komma samman och diskutera saker som
rör oss alla och där allas åsikter är värda att tas tillvara. --- Det övergripande syftet är dock att vi skall förbättra kvaliteten här på institutionen
för att få en så bra och trivsam arbetsmiljö som möjligt, men även att vår
utbildning blir så bra som möjligt.” (Andersson, 999, sid. 3).

De tankar och reﬂektioner som formulerades under temadagarna utgjorde värdefulla bidrag till institutionens kontinuerliga strävan efter rutiner som främjar kvaliteten i verksamheten, kvalitetsmedvetenheten, studentinﬂytandet och studenternas uppfattning av meningsfullhet.
Den gemensamma strävan efter att stärka och utveckla kvaliteten, där
temadagarna var centrala, resulterade i en kvalitetssäkringsrutin som dominerades av en process av delaktighet från planering till kursvärdering
och kursutvärdering samt kursrapport. Arbete i självstyrande arbetslag utgjorde grunden där kurslaget tilldelades en resurs vilken omsattes till undervisningsaktiviteter som fördelades inom arbetslaget eller i vissa fall till
externt rekryterad resurs. Kännetecknande för ett gott fungerande kurslag
är att den enskilde har inﬂytande över sin omedelbara arbetssituation och
att studenterna erbjuds medinﬂytande så tidigt som möjligt i planeringsarbetet inför en kurs. Kurserna avslutades alltid med en kursvärdering av
studenterna. I längre kurser ingick också en mittkursvärdering. Kursvärderingen sammanställdes av kursansvarig och analyserades i kurslaget och
erfarenheterna förmedlades i en kursrapport bestående av:
• resursutnyttjande, arbetsform och kvantitet, varje medverkandes insats i timmar
• sammanfattning av genomförd kursvärdering från såväl studenter som
arbetslag
• redovisning av hur studentinﬂytandet tillgodosetts i kursen
• slutsatser för kommande kurser, eventuella förslag till förändringar i
kursplan eller i sammansättningen av kurslaget.
Kursrapporten återfördes till deltagande studenter och en sammanfattning av rapporten återfanns i kurshandboken nästkommande gång kursen gavs.
I dag, sex år senare, beskriver en lärare från institutionen med egna ord
sitt arbete som kursansvarig:
”En kurs utvärderas. Formen för detta varierar t.ex. beroende på studentgruppens storlek, min kännedom om gruppklimatet och kursens längd.
Vi försöker att använda varierande former så att studenterna ska få se
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olika exempel. Kurser omfattande 0 poäng eller mer har även en mittkursvärdering. Den är oftast muntlig.
Jag/kursledaren är med vid alla former av utvärdering utom den skriftliga. Jag har då möjlighet att direkt kunna gå in och förklara t.ex. att resurstilldelningen till kursen inte tillåter mer undervisning utan att något
i så fall ska bort.”

Utvärderingen sammanställs i en kursrapport. Denna distribueras till prefekt, studierektor, expeditionen, Moped (vår studentkår), samt sätts upp
på anslagstavlan i vår korridor. Nu när vi använder Luvit (vårt konferenssystem) alltmer kommer de även att läggas ut där så att studenterna får
relativt snabb respons.
I kursrapporten ingår hur resurserna utnyttjats i kursen, vilka undervisnings- och examinationsformer som förekommit i kursen samt hur examinationerna utfallit. Vidare ﬁnns en sammanställning av studenternas
kursvärdering, lärarnas reﬂektioner och kursansvarigs förslag till förändringar inför kommande års kurs baserade på såväl studenternas som lärarlagets utvärdering. Är förändringarna stora kan kursplanerevidering
bli aktuell.
När det är dags för nästa kursomgång används kursrapporten och kursplanen som stöd vid det kursplaneringsmöte som hålls några veckor innan
kursen ska starta. Till kursplaneringsmötet inbjuds antingen alla de studenter som ska gå kursen, eller, om de är många, någon representant per
studiegrupp samt studenter som tidigare gått kursen. Det är inte alltid som
det kommer några från föregående år men möjligheten ﬁnns. På mötet diskuteras t.ex. utvärderingen från förra gången kursen gick och vilka förslag
till förändringar kurslaget gjort. Ett förslag till preliminärt schema brukar
ﬁnnas, eftersom det annars kan vara svårt att få salar men studenterna kan
påverka tiderna i viss utsträckning. Andra frågor som brukar behandlas
är gruppstorlekar/sammansättning och kurslitteraturen. Arbetsformer och
examinationsformer styrs i stor utsträckning av kursplanens formuleringar
och kan därför inte påverkas i så stor utsträckning i det här skedet av kursplaneringen.
Under perioden som prefekt respektive studierektor stärktes vi i vår
uppfattning att det ﬁnns många områden som är direkt påverkbara i en
kurs och att upplevelsen av att det går att påverka den egna utbildningen
gör att studenterna känner sig mer delaktiga vilket i sin tur också utgör ett
verktyg för optimalt lärande.
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Enkätstudie som underlag
På vår resa mot en policy för kursvärdering ﬁck Centrum för lärande och
undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås, vår nuvarande arbetsplats,
uppdraget att utarbeta ett förslag till policy för kursvärdering. I uppdraget
ingick också att kartlägga praxis vid lärosätet samt att inhämta synpunkter för innehållet i en framtida policy. För detta genomfördes en enkätundersökning.
Enkätresultaten som redovisades i Appelqvists m.ﬂ. rapport (2004) visar
på en viss variation i sättet att genomföra kursvärderingar vid lärosätet även
om den vanligaste varianten är en skriftlig, enskild kursvärdering. Det är
också vanligast att kursansvarig utformar kursvärderingen. En blandning
av fasta svarsalternativ och öppna frågor uppges vara den vanligaste frågetypen men endast en institution uppger sig huvudsakligen använda ett
gemensamt kursvärderingsformulär. Det visar sig att kursvärderingarna
oftast samlas in i samband med undervisning eller under särskilt kursvärderingsmöte. I de ﬂesta fall är kursvärderingen inte obligatorisk och när
så ändå uppges vara fallet är obligatoriet mycket svagt.
Inför sammanställningen används huvudsakligen studenternas kursvärderingar men i några fall bidrar också inblandade lärare med synpunkter.
De ﬂesta enkätsvaren visar att kursvärderingarna sammanställs och då
oftast av kursansvarig. Resultaten återﬁnns hos studierektor eller kursansvarig. I de ﬂesta fallen återförs resultaten och då i första hand till kursledningen eller den undervisande läraren. I andra hand sker återföringen till
”institutionen” och först i tredje hand till studenterna, vilket kan tyckas
anmärkningsvärt.
Enkätsvaren visar att kursinnehåll, litteratur, måluppfyllelse, undervisningsformer, studenternas arbetsformer, examinationsformer, kursinformation och lärarprestationer dominerar bland de aspekter som utvärderas.
Studentens egen arbetsinsats och hans eller hennes utveckling anges också
som en vanligt förekommande aspekt.
Förutom att fokusera på respondenternas erfarenheter av hur kursvärderingar genomförs och utformas ställdes också frågor om hur de tycker
att de ska utformas och genomföras. Det visar sig då att måluppfyllelse
anges som den viktigaste aspekten i en kursvärdering. Därefter anges, i en
fallande skala, undervisningsformer, kursinnehåll, kurslitteratur, examinationsformer, studenternas arbetsformer, kursupplägg, kursinformation
och lärarprestation. Mindre viktiga ansågs kursadministration, examinationsresultat och kursvärderingsform vara att utvärdera.
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Enkätsvaren gav ytterst få ytterligare exempel på kursvärderingsformer
utöver dem som angetts som brukliga, förutom en liten tendens av förskjutning från enskild skriftlig till skriftlig i grupp och muntlig.

Studentkårens synpunkter
Parallellt med vår enkätstudie och studien med studenterna, och ovetande
om våra respektive studier, genomförde studentkåren vid Högskolan i
Borås samtidigt en liknande studie som presenteras i rapporten ”Studentkåren i Borås synar kursutvärderingar vid Högskolan i Borås – eller avsaknaden av dem”(2003). Rubrikens kritiska anslag motsvarar innehållet.
Det ﬁnns många synpunkter i rapporten som är väl värda att begrunda
och som väl stämmer med de erfarenheter som vi gjort. Bland annat skiljer studentkåren på kursvärdering och kursutvärdering. Det känns därför
angeläget att deﬁniera de båda begreppen:
Kursvärdering – studenternas bedömning av pågående eller avslutad kurs
eller kursavsnitt. Motsvarande begrepp på engelska är ”student evaluation”. En direktöversättning hade varit att föredra för att nå större klarhet.
Kursutvärdering – en sammanvägd bedömning av relevanta faktorer, utfall och olika aktörers bedömningar av kurs eller kursavsnitt. Med utfall
menas i utbildningssammanhang i stort sett alltid examinationsresultat.

Studentkåren efterlyser vidare en bredare ansats än endast ett snävt kursvärderingsperspektiv med innebörden att enbart studenternas bedömning
ska efterfrågas. Ofta får man intrycket att utvärdering reduceras till omdömen om en utbildning eller en kurs, vilket också till viss del kan läsas
ut av svaren i vår enkät. Detta är enligt vår, liksom enligt studentkårens,
mening otillräckligt. Det viktigaste inslaget i utvärdering av utbildning
är om målen faktiskt nåtts, inte bara (studenternas) uppskattningar om
de nåtts. Olika typer av examinationsresultat måste således vägas in men
även examinationsformer bör utvärderas om exempelvis relevans och tillförlitlighet, och då måste givetvis bedömningar göras, både från studenter
och från andra aktörer eller intressenter.
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Kundenkät eller underlag för kursutveckling?
Vi får här inte glömma bort att utvärdering tjänar olika syften, även om
vi valt att uppehålla oss vid delaktighet och utveckling. En etablerad uppdelning i syften är den mellan kontroll, information och utveckling. Detta
är vedertagna uppfattningar men både vårt och studentkårens undersökningsresultat visar att en kontrollerande funktion dominerar kursvärderingarna vid Högskolan i Borås vilket heller inte sällan är fallet vid andra
lärosäten (Nilsson, 998).
Studentkåren menar att kursvärderingarna tyder på att ett kundtänkande är utbrett vid lärosätet, möjligtvis på bekostnad av kvalitetstänkandet. Detta säger även Nilsson och menar att 80- och 90-talens marknadstänkande satt sina spår då kursvärderingarna tenderar att bli ”en
kundenkät om kursutbudet”. Han anser att företagens kundenkäter inte
är någon bra förebild för en kursvärdering eftersom lärande inte innebär
konsumtion utan kunskapsproduktion, att lära är att producera sin egen
kunskap. Högskolans uppgift blir då att ”ta med kunden bakom disken
och göra henne eller honom till medarbetare och medproducent av kunskap” (a.a. sid. 9). Studentkåren i Borås (2003) är inne på den linjen när
de kräver att kursutvärderingsarbetet relateras till uppsatta kursmål och
generella mål för högskoleutbildning samt till andra faktorer än studentsynpunkter. Om inte dessa kriterier uppfylls ﬁnns en risk att kursvärderingarna ”bara blir ett tidskrävande icke-kvalitetshöjande onödigt arbete”
(a.a. sid. 6).
En klassisk uppdelning av olika slag av utvärdering är den mellan formativ och summativ utvärdering. Formativ respektive summativ utvärdering
betecknar tillsammans skiljelinjen mellan utvärdering som görs i syfte att
förändra, förbättra, omforma och utvärdering som görs i syfte att bedöma
kursens eller avsnittets slutliga eﬀekter eller utfall. Professor Robert Stake
tillskrivs följande bestämning av termerna:
When the cook tastes the soup, that’s formative;
when the guests taste the soup, that’s summative.

Syftet med kursvärdering är, som tidigare nämnts, ﬂerfaldigt. När syftet
är kontroll är den främst av summativ art. Intressenter är verksamhetens
ledning från ämnes- eller programnivå till den högsta politiska nivån. När
syftet är att informera är kursvärderingen också av summativ och sammanfattande karaktär och intressenter är presumtiva studenter och avnämare. När syftet är utveckling av verksamheten är kursvärderingen av
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formativ karaktär och intressenter är främst kursledning, lärare, lärarlag,
studenter och eventuella praktikföreträdare.
Denna uppdelning utifrån syfte antyder också en ansvarsfördelning
för olika parter där högskolans ledning har ansvar för att etablera en policy och den övergripande resurstilldelningen. Institutionsledningen har
ansvar för resursanvändningen och ett för sin verksamhet övergripande
kvalitetssäkringsansvar. Kursledning, lärare och lärarlag tillsammans med
studenter ansvarar för kursvärdering, inklusive sammanställning, och återkoppling.

Studenternas delaktighet
Vi återgår till vårt fokus och konstaterar att i dagens modeller för kvalitetssäkringsarbete betonas ständigt nödvändigheten av allas delaktighet i det
konkreta kvalitetsarbetet. För högskolans undervisning innebär det i första
hand lärare och studenter men även andra medverkande som exempelvis
administrativ personal och i förekommande fall berörda representanter
för praxis. Resultatet av vår enkät talar inte för att det är vanligt förekommande att involvera sådana personer i utvärderingsarbetet.
Ett ständigt problem som lärarna lyfter fram är att det är svårt att nå full
medverkan från studenternas sida. Likaså kritiserar studenterna, vilket kan
ses som delförklaring till svårigheterna, kursvärdering som meningslös eftersom man sällan ser några eﬀekter. Avsaknaden av full, eller åtminstone
hög, medverkan möter studentkåren med att konstatera att synpunkter
som ges i kursvärderingarna endast anses värda att beakta då ett ﬂertal
studenter uttryckt samma åsikt. Man menar istället att högskolan i kursvärderingarna har ett utmärkt verktyg för att ta till vara minoriteternas
erfarenheter och med hjälp av dem skapa en högskola för alla. Det är trots
studentkårens nog så viktiga synpunkt anmärkningsvärt att studenter i så
hög utsträckning som är fallet väljer att inte utnyttja möjligheten att påverka sin egen utbildning.
En av orsakerna till att studenterna inte väljer möjligheten att påverka
kan vara att kursvärderingar nästan alltid sker efter en genomgången kurs,
vilket både studentkårens och Centrum för lärande och undervisnings studie tydligt visar. Det innebär, så som vi ser det, att ur kursens studenters
synvinkel är kursvärderingen nästan alltid av summativ karaktär, dvs. man
bedömer värdet av något genomfört, något som man framgent inte ska ha
med att göra. För läraren kan självfallet utvärderingen av kursen vara av
formativ karaktär, dvs. syftet är att undersöka behov av förbättringar inför
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nästa gång. För läraren innebär detta stor grad av delaktighet, man påverkar en kommande arbetssituation men för studenterna är denna form av
delaktighet tämligen mager.
För att delaktigheten ska kunna anses vara en realitet krävs att alla har
möjlighet att påverka redan från planeringsstadiet. Ju mindre som är fastställt när en aktör ges möjlighet att påverka, desto större utrymme ges för
delaktighet. Detta är ett arbetsplatsdemokratiskt mål samtidigt som det
allt oftare i allt ﬂer verksamheter, särskilt sådana där arbetet har hög ”kunskapsladdning”, också anses ha en kvalitetshöjande funktion. Att under
processens gång föra en dialog om arbetssättet, och om det medverkar till
att studenterna når målen, medverkar också till att göra studenten medveten om sin egen kunskapsproduktion. Vi anser därför att studentinﬂytande och delaktighet bör prägla processens alla faser; planering, genomförande och utvärdering. Vi inser dock att direkt påverkan från berörd
studentgrupp ibland kan vara svår att realisera för att utforma kursplaner
och sätta upp mål eftersom detta görs långt innan en kurs ska börja. Däremot är vi övertygade om att det ﬁnns stort utrymme för delaktighet om
uttolkningen av målen, bestämmande av arbets- och examinationsformer
etc. Vi ser också en stor vikt i att utformningen av övergripande kursutvärderingar och däri ingående kursvärdering utgör ett självklart inslag
under planeringsfasen.

Upplevelser av meningsfullhet
Det har framgått av ﬂera utredningar vid olika lärosäten (Utbildningsdepartementet, 998) att det största hindret för ett ökat studentinﬂytande är
högskolans förhållningssätt till studenterna – den syn man har på studentens roll och ställning inom högskolan. Studenterna upplever att de inte tas
på allvar, att de inte respekteras och många studenter framför att de känner
en frustration över att deras åsikter, synpunkter och förslag inte efterfrågas
eller, när de ändå framförs, inte bemöts med intresse och respekt.
För att ta reda på om studenternas upplevelse av högskolans förhållningssätt till dem upplevs likadant år 2004 vid vårt lärosäte har en av oss
(Arvidsson) genomfört en studie. Metoden som tillämpades var intervju
med fokusgrupper och det givna ämnet var kursvärderingars meningsfullhet. En grupp om fyra till sju studenter från var och en av de sex institutionerna var inbjudna. Gruppsamtalet genomfördes institutionsvis och
pågick ca en timme. I varje grupp fanns representation från olika utbildningar och från olika årskurser. Studenterna som deltog i samtalen kan
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inte sägas vara representativa för den totala studentpopulationen vid lärosätet. Däremot innehöll samtalen information som kan anses representera
de ﬂesta studenterna vid lärosätet. Med det menas att det som framkom
inte alltid var studentens egen åsikt utan samtalsklimatet var sådant att
deltagarna gärna redogjorde för studiekamraternas uppfattningar och förhållningssätt till kursvärderingar.
Samtalen med studenterna visar att de genomgående upplever kursvärderingar som meningsfulla. Det som gör kursvärderingar meningsfulla
är återkoppling, menar studenterna, men anger samtidigt att de inte får
någon återkoppling. Vår tolkning av dessa motsägelsefulla utsagor är att
kursvärderingar är meningsfulla och genom att få återkoppling på vad som
framkommit vid sammanställningen och vilka åtgärder man avser vidta
utifrån kursvärderingen blir de än mer meningsfulla. De som deltog i intervjuerna anger att de i hög grad besvarar kursvärderingarna men intygar
att svarsfrekvensen överlag är låg och att det är en av orsakerna till att lärare
inte gör någon sammanställning och därmed inte ger återkoppling.
Sen pratade jag med en av våra lärare om dom gör nånting åt våra kursvärderingar. Men han sa att om det är färre än 50% som svarar så gör han
inget åt det för då är det ett för litet statistiskt underlag (student, andra
året).

Ett par åtgärder som skulle förbättra svarsfrekvensen och höja meningsfullheten är att tidigt i utbildningen informera om syftet med och vikten
av kursvärderingar och också synliggöra kopplingen till målen i kursplanen, menar de intervjuade. Genom hög svarsfrekvens får sedan lärarna
ett bättre statistiskt underlag för sammanställning och att ge återkoppling blir på så sätt mer meningsfullt även för lärarna och därmed också
mer frekvent.
Flera grupper vittnar om standardiserade kursvärderingsenkäter med
”fyllerifrågor”. Man menar att frågorna inte alltid appellerar till den aktuella kursen och att man, om man som student verkligen har något att
anföra, positivt eller negativt, för det mesta använder kommentarsraderna
eller den sista frågan, ”övrigt”, till att framföra sina åsikter.
Syftet med kursvärderingarna är i hög grad att påverka kursens utformning, och därmed öka dess kvalitet, framgent. Syftet är också studentinﬂytande.
Sen måste jag ju också säga att det är oerhört viktigt med kursvärderingar för det är ju det stället som studenter kan klaga om dom inte är
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nöjda med nånting. Dom som inte vågar gå till läraren eller nån (årskurs
2).

Intresset för att påverka den egna kursen är stort, men studenterna menar
att det gör man inte i kursvärderingarna, utan i en kontinuerlig dialog med
lärarna. Ett sådant resultat redovisar också Persson (998) från sin studie.
Förekomsten av denna dialog är för många obeﬁntlig men för vissa en realitet. Det beror väldigt mycket på lärarna, menar man. Vid två av de sex institutionerna har studenterna erfarenhet av deltagande i hela processen.
Vi har ju också blivit inbjudna till varje kursplanering. När kursen går
igen så är vi välkomna att vara med om vi gått den innan. Då har vi kunnat berätta vad vi tyckte och det har känts väldigt bra (årskurs 3).

Däremot verkar intresset för att utnyttja denna möjlighet sval både bland
dem som deltog i samtalet och, som de uppger, bland studiekamraterna
även om man gärna skulle se att det var vanligt förekommande. Det ﬁnns
säkert många praktiska förklaringar till det. T.ex. hålls planeringsmöten
någon eller ett par veckor före start. Då är studenterna inne i förberedelsefasen för examinationen av deras pågående kurs och fokuserar helt på
den. En annan orsak är att studenterna upplever att de varken vill eller
kan påverka något de inte har erfarenhet av. Motiveringarna till att inte
medverka aktivt i sin utbildningsprocess uppbyggnad och genomförande
kan ha sin förklaring i att man inte upplever att man får gehör för sitt
tyckande och då väljer att ställa sig utanför möjligheten att delta. Omvänt
blir det att ju mer man är delaktig desto mer upplever man att man har
möjlighet att påverka.
Men sen vet jag att det är många som tycker att det aldrig är någon som
lyssnar på oss men det är ju dom som inte engagerar sig och som inte
bryr sig om att anmäla sig till att vara representant eller så (årskurs ).

Det alla vill ha ändring på är återkopplingen. Man efterfrågar återkoppling både på det den egna klassen eller gruppen sagt i kursvärderingen,
och på det som sades förra gången kursen gick. Att få respons på det man
själv och medstudenterna tyckt och också få veta vilka förändringar som
görs utifrån det innebär att studenterna känner att de blir respekterade och
upplever meningsfullhet.
Studenterna vill att kursvärderingar ska vara obligatoriska men att de
ska genomföras några dagar in på nästkommande kurs. Motiveringen är
att då har hela kursen genomförts, inklusive examination och man har
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hunnit smälta helheten. Det får däremot inte dröja för länge för då faller
många intryck i glömska. Här vill vi återigen betona vikten av att utvärderingsinstrumentet utarbetas för den aktuella kursen och ﬁnns tillgängligt före kursstart, vilket ger en förutsättning för att utvärderingen ska ske
kontinuerligt under hela kursen.

Policy för kursvärderingsarbetet
Att delaktighet i alla faser är ett medel för kvalitetssäkring har övertygat
oss under vår resa. Motivationen att medverka i utvärderingsarbetet av den
lär- och undervisningsprocess man varit med om ökar genom att man deltagit i att utforma den och därigenom också blivit delägare till den. Vi vill
därför framhålla vikten av allas delaktighet i såväl planering som genomförande och utvärdering av kurser inom högre utbildning.
Detta synsätt ﬁnns också i det förslag till Policy för kursutvärdering vid
Högskolan i Borås som vi lämnade ifrån oss i juni 2004. Policyn framhäver
vikten av allas delaktighet. Den anger att för att nå optimal delaktighet i
högskolans utbildningsverksamhet krävs att berörda studenter, lärare och
administratörer ges möjlighet att påverka utbildningen redan från planeringsstadiet. Policyn betonar vidare att kursvärderingsarbetet ska ha en
formativ karaktär för dem som berörs av kursen, inte bara för dem som
nästa gång berörs av den. I utbildningar med inriktning mot professionsutövning förväntas också praxisföreträdarna involveras i utvärderingsarbetet.
När det gäller innehållet i kursvärderingen anger policyn att varje kurslag och dess studenter, inom ramen för gemensamma överenskommelser,
själva bestämmer vad som ska värderas och hur. Standardiserade kursvärderingsinstrument bör undvikas. Kursutvärderingen ska sammanfattas i
en kursrapport vari ska ingå:
• sammanfattning av kursens examinationsresultat
• sammanfattning av kursvärdering från studenter respektive medverkande lärare, eventuella praxisföreträdare och administrativ personal
• beskrivning av hur och för vilka delaktighetskravet tillgodosetts
• eventuella förslag till förändringar av mål, innehåll, arbetsformer, litteratur, examination och ledningen (inkluderande delaktighet) av
kursen
• den sammanfattande rapporten ska hållas oﬀentlig men också aktivt
ges till berörda parter.

33

Policyn anger vidare att allt utvärderingsarbete bör tjäna ett utvecklingssyfte och man konstaterar att för att det ska bli en realitet kan vissa förslag till förändringar behöva utföras innan det kan bli aktuellt för nästa
lärarlag respektive studentgrupp att arbeta med kursen. Man får dock inte
glömma bort vikten av varje kursgrupps och lärares eller lärarlags möjlighet att utöva inﬂytande över sin kommande kurs.
Resultatet av den resa som vi ville beskriva blev således förslag till Policy
för kursutvärdering vid Högskolan i Borås. Vad som kvarstår i vårt arbete är
genomförandet men också en ständigt pågående diskussion om vad delaktighet är. En policy eller ett program som vilar på begreppet demokrati och
delaktighet kräver en ständig diskussion om innebörden av begreppet eller
som John Dewey uttryckte det: ”demokratins själva idé måste ständigt upptäckas och återupptäckas, omskapas och omformas” (Biesta, 2003, sid. 6).
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Kursvärderingar som ett underlag
för systematiskt kvalitetsarbete vid
Uppsala universitet

Annika Lundmark & Ingegerd Bäcklund

I detta kapitel beskriver utvärderingschefen vid enheten för kvalitet och
utvärdering och en före detta prefekt vid engelska institutionen, Uppsala
universitet hur kursvärderingar behandlats både som en fråga för hela universitetet och som en fråga för enskilda institutioner och lärare.

Inledning
Vid Uppsala universitet (UU) har det sedan lång tid funnits ett intresse
och engagemang för frågor om kursvärderingar på ﬂera olika nivåer, inte
minst från universitetsledningen. Ett omfattande arbete har också lagts
ner vid många institutioner. Även studentkårerna bidrar med konstruktiva
insatser i arbetet med kursvärderingar. Dessutom diskuteras sådana frågor
på fakultetsnivå i olika sammanhang.
Vid universitetet ﬁnns två förvaltningsenheter som systematiskt under
ett antal år har utvecklat strategier för att främja välfungerande rutiner
för kursvärderingar; enheten för kvalitet och utvärdering, vars uppgift är
att stimulera och stödja arbetet med kvalitetsfrågor i vid bemärkelse, och
enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI), som
bl.a. arbetar med kompetensutveckling för lärare vid universitetet.
I kapitlet redovisas centrala strategier och initiativ. Inledningsvis sammanfattas universitetsledningens betydelse för ett konstruktivt arbete med
kursvärderingar. I de fem följande avsnitten presenteras aktuella konkreta
insatser för att främja en kultur, som innebär att kursvärderingar är ett
självklart och kraftfullt hjälpmedel för kursutveckling, nämligen:
• Exempel på dokumentation vid Uppsala universitet som stöd för arbetet med kursvärderingar.
• Seminarier och konsultativt stöd.
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• Moment om kursvärderingar i den pedagogiska grundkursen för lärare.
• En utvärdering av forskarutbildningen vid Uppsala universitet, där ett
av syftena har varit att stimulera till kontinuerliga utvärderingsinsatser även på forskarutbildningsnivå.
• Ett projekt som syftar till att starta institutionsbundna diskussioner
kring centrala pedagogiska frågor. En av de frågor som berörts i projektet är arbetet med kursvärderingar.
Eftersom man vid Uppsala universitet har arbetat mycket med lärares
pedagogiska meritering, redovisas i ett särskilt avsnitt också erfarenheter
från UU hur kursvärderingar kan användas som en del av den pedagogiska meriteringen.
Ett gott exempel på konkreta insatser för att utveckla arbetet med kursvärderingar beskrivs därefter av f.d. prefekten vid engelska institutionen,
Ingegerd Bäcklund.3 Exemplet illustrerar vikten av att man på institutionsnivå systematiskt och långsiktigt arbetar för att kursvärderingar ska
utgöra en del av underlaget för kvalitetsutveckling. Kapitlet avslutas med
en sammanfattande diskussion av arbetet med kursvärderingar vid Uppsala universitet.

Ledningens intresse och engagemang
Ledningen för Uppsala universitet har på ﬂera sätt visat ett starkt intresse
för studentinﬂytande. Goda kursvärderingsrutiner är en av ﬂera strategier
för att främja detta. Redan 996 antog konsistoriet dels Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid UU, dels ett pedagogiskt policyprogram, två
viktiga dokument för den fortsatta utvecklingen. I riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor uttrycks att ”studenterna ska ges tillfälle att delta
i institutionernas och fakultetsnämndernas (motsvarande) arbete med utvärdering och utveckling”. Riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor har
reviderats två gånger sedan 996, och i de nuvarande riktlinjerna ﬁnns
ett särskilt avsnitt om kvalitetsutveckling och studentinﬂytande.4 I det

3. För den övriga texten ansvarar Annika Lundmark.
4. Se http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/rattighetslistan.idE1.html
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pedagogiska programmet sägs att ”de studerandes synpunkter ska inhämtas bl.a. genom kursvärderingar” under rubriken ”Studenten i centrum”.5
Året därpå, 997, utarbetades särskilda riktlinjer för kursvärderingar
vid UU. I dessa fastslogs att studenter och lärare har ett gemensamt ansvar för att utbildningarna utvecklas och förnyas och att kursvärderingar
ska genomföras och därmed vara en möjlighet för studenter att delta i en
sådan utveckling.
Dessa riktlinjer har sedan reviderats vid ett par tillfällen i samband med
inventeringar av hur kursvärderingsrutinerna fungerar inom universitetet.
Inför arbetet med 999 års verksamhetsplan aktualiserade universitetsledningen frågan om det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbetet med
förnyelse inom grundutbildningen. Fakultetsnämnderna ﬁck i uppdrag
att ”kontinuerligt följa upp arbetet med kursvärderingar”.
I början av 999 hävdade Uppsala studentkår i en skrivelse till universitetets rektor att det fanns brister i arbetet med kursvärderingar, trots att
man uttryckte att riktlinjerna från 997 var bra. Uppsala studentkår pekade i skrivelsen på en rad problem med kursvärderingsrutinerna. Redan i
mars 999 uppmanade rektorn fakultetsnämnderna att i en särskild remiss
redovisa sitt arbete med uppföljning av kursvärderingar. Remissvaren sammanfattades i skriften Kursvärderingar – en del av kvalitetsarbetet. Några
av de problem som uppmärksammades var en alltför låg svarsfrekvens och
att kursvärderingsresultaten inte alltid används och beaktas i kursutvecklingsarbetet. Ur studenternas perspektiv framhölls att det är angeläget att
de kan framföra kritiska synpunkter och i så fall vara anonyma. Ur lärarnas perspektiv framkom att de kan känna sig ”uthängda” och därmed bli
negativt inställda till kursvärderingar.
De problem som framkom av remissvaren ledde också till en revidering
av riktlinjerna för kursvärderingar 999. Allt sedan dess gäller att kursvärderingar ska genomföras på schemalagd tid, att de ska fokusera på sakliga
frågor och att studenternas och lärarnas integritet ska beaktas i allt arbete
med kursvärderingar. Dessutom anges i riktlinjerna att kursvärderingarna
ska användas vid den kontinuerliga utvecklingen av givna kurser och att
en kursutvecklingsrapport (eller motsvarande) ska vara ett av ﬂera beslutsunderlag vid utveckling och förändring av kurser.
Under 200 tog universitetets rektor initiativ till ytterligare en uppföljning av hur arbetet med kursvärderingar fungerade vid UU. Även denna

5. Se www.upi.uu.se
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uppföljning resulterade i en sammanfattning av situationen och ännu en
revision av riktlinjerna. Den uppföljning som gjordes 200 visade att man
tillämpade riktlinjerna bättre och använde kursvärderingsresultatet systematiskt för kursutvecklingen. En kort sammanfattning av uppföljningen
redovisades också i en andra upplaga av skriften Kursvärderingar – en del
av kvalitetsarbetet.
Under det senaste året har dessutom ett arbete satts igång för att kunna
ge alla universitetets lärare möjligheter att använda sig av webbaserade
kursvärderingar utan att den enskilda läraren måste ha specialkunskaper i teknik och datoranvändning. En utgångspunkt för detta arbete är
en rapport som beskriver och diskuterar de olika system för webbaserade
kursvärderingar som ﬁnns vid UU.6 Det ﬁnns för övrigt redan en relativt
frekvent använd utbildningsplattform för webbstöd i utbildningen som
också inkluderar möjligheter till webbaserade kursvärderingar.

Olika slag av dokumentation som stöd
Båda upplagorna av Kursvärderingar – en del av kvalitetsarbetet har spridits
till alla institutioner och enheter. Skriften innehåller avsnitt om viktiga
principer, dels för genomförande av kursvärderingar, dels för hur resultaten ska kunna bli ett betydelsefullt underlag i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.
Dessutom har ett omfattande webbmaterial utarbetats som stöd för
dem som konkret arbetar med kursvärderingar. I detta material beskrivs
viktiga utgångspunkter för arbetet med kursvärderingar och ett antal konkreta exempel på frågor och frågeformulär för olika typer av utbildningar
och kurser.7
Den dokumentation som utarbetats – både skrifter och arbetsmaterial – följer alltid strukturen förutsättningar – process – resultat/utfall i
syfte att främja en helhetssyn på utvärdering hos alla dem som involveras i arbetet med kursvärderingar. Ett viktigt budskap som förmedlas är
att kursvärderingar är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, underlag för
kursutveckling. En trend som kan noteras vid UU, är att det tycks ha bli-

6. Arnestrand (2003)
7. Webbmaterialet ﬁnns under adressen <www.uadm.uu.se/kvalitet>
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vit allt mer frekvent förekommande med s.k. kursrapporter eller kursutvecklingsrapporter.
En kursutvecklingsrapport förutsätter att resultaten av en kursvärdering
analyseras och sätts in i ett sammanhang genom att examinationsresultat
m.m. beaktas. Kursutvecklingsrapporten kan utformas på olika sätt, men
förslag till förbättringar av kursen bör alltid ingå i rapporten. Den bör
sammanställas i samverkan mellan lärare och studenter, vilket betyder
att kursvärderingsresultaten också måste diskuteras i en grupp med både
lärare och studenter. Även om man vid vissa institutioner och program
utarbetar sådana rapporter och använder dem i kursutvecklingsarbetet,
ﬁnns det fortfarande många institutioner och program där man inte alls
kommit lika långt i att använda kursvärderingsresultat i det kontinuerliga
kvalitetsarbetet.

Seminarier och konsultativt stöd
Sedan många år erbjuds varje termin universitetets lärare och olika kategorier studentrepresentanter att delta i ett heldagsseminarium om kursvärderingar under rubriken Kursvärderingar – ett underlag för att förbättra
våra kurser. Under seminariet presenteras centrala utgångspunkter och
principer för arbetet med kursvärderingar. Vidare behandlas olika syften
med utvärderingar, olika metoder för att systematiskt samla in studenternas uppfattningar om en kurs, enkät- och frågekonstruktion, samt värdet
av kursutvecklingsrapporter. Deltagarna tar också med ett eget konkret
exempel på en kursvärdering från den egna institutionen eller från ett
program där man undervisar. Relativt mycket tid ägnas åt en konstruktiv
diskussion av dessa exempel. Seminarieinnehållet anpassas till stor del till
deltagarnas behov och frågor, men ett moment som alltid behandlas är
formativa kursvärderingar, samt värdet av dessa. Erfarenhetsutbyte är ett
viktigt inslag under seminariedagen. Eftersom olika fakulteter alltid är representerade blir diskussionen av skilda erfarenheter och rutiner vid olika
institutioner eller program mycket givande för merparten av deltagarna.
Seminariet innebär också att det blir möjligt att sprida goda exempel.
Ibland uppstår ett behov av konsultativt stöd vid en institution eller
inom ett program när det gäller kursvärderingar. Det är då angeläget att
man får möjlighet att diskutera dessa frågor med en extern expert eller
konsult. En central ambition från enheten för kvalitet och utvärdering
har varit att medverka i sådana diskussioner med lärare och kurs- eller
programansvariga. Syftet med denna medverkan har varit att stimulera ett
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engagemang för arbetet med kursvärderingar och ge stöd för att utveckla
goda rutiner i detta arbete, t.ex. genom en diskussion av värdet av kursutvecklingsrapporter. I enstaka fall har även ett mer konkret stöd givits,
t.ex. genom hjälp med fråge- och enkätkonstruktion.
Ett begränsat antal gånger per år förekommer också att en grupp studentrepresentanter får en mer avgränsad information om regelverk och
principer för kursvärderingar vid universitetet inom ramen för ett slags
miniseminarium. Syftet med dessa miniseminarier är att de ska inspirera
till ett aktivt och konstruktivt engagemang från studenternas sida i arbetet med kursvärderingar.

Kunskaper om kursvärderingar viktigt i pedagogiska
kurser för lärare
I den pedagogiska grundkursen vid Uppsala universitet, som en mycket
stor del av alla nya lärare och doktorander med undervisning deltar i, är
kursvärderingar ett tema som behandlas under ca en kursdag.8 Deltagarna
får en översiktlig presentation av hur man på ett meningsfullt sätt kan
arbeta med kursvärderingar, men tyngdpunkten ligger vid att diskutera
medtagna konkreta exempel på kursvärderingar. Vad som dessutom alltid
betonas och exempliﬁeras är värdet av formativa kursvärderingar genom
att deltagarna stimuleras till att pröva olika modeller för att ta reda på
vad studenterna under en pågående kurs tycker om innehåll, arbetsformer
m.m. Under kursen får deltagarna värdera olika moment kontinuerligt genom olika metoder för formativa kursvärderingar.
Även i en kurs som syftar till att främja lärares IKT-användning, ”IT i
undervisningen”, ägnas ca en halv dag åt kursvärderingsfrågor med fokus
på webbaserade kursvärderingar.9

Viktigt att också doktorander får värdera sin
utbildning
De rutiner för kursvärderingar som utvecklats vid Uppsala universitet tilllämpas framför allt inom grundutbildningen. Även inom forskarutbild-

8. Den pedagogiska grundkursen omfattar totalt fyra veckors arbetstid.
9. Ansvarig enhet för alla pedagogiska kurser och seminarier för lärare är enheten
för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, UPI, se <www.upi.uu.se>.
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ningen är det önskvärt att de studerandes åsikter om studierna systematiskt används som ett underlag för förbättringar. Ett av syftena med en
omfattande utvärdering av forskarutbildningen som genomförts under
2002–2004 är att detta på sikt ska kunna bli verklighet.
Den aktuella utvärderingen startades genom en enkätstudie där alla
doktoranders uppfattningar om sina studier genomförts.10 I studien har
doktoranderna fått besvara ett stort antal frågor om arbets- och forskningsmiljö, handledning, kurser, pedagogisk meritering och undervisningserfarenheter.11 Frågorna utarbetades av enheten för kvalitet och utvärdering i ett nära samarbete med representanter för olika doktorandgrupper,
handledare och forskarutbildningsansvariga. Resultaten har redovisats i
separata rapporter för alla institutioner, där doktorandernas åsikter om sin
forskarutbildning i olika avseenden presenteras. Från institutionernas sida
har dessa resultat rönt ett stort intresse och resultaten har också bedömts
vara värdefulla för kvalitetsarbetet. Varje institution har gjort en självvärdering, bl.a. utifrån resultaten från doktorandenkäten. Slutligen har man
på fakultetsnivå analyserat självvärderingarna inom den egna fakulteten
och diskuterat – och även beslutat om – åtgärder för förbättringar inom
forskarutbildningen.
Huvudsyftet med undersökningen har varit att främja kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Ytterligare ett syfte
är att studien ska visa på den konstruktiva nyttan av att låta doktoranderna
på ett systematiskt sätt få värdera olika aspekter av sina studier. Detta
bör på sikt kunna leda till en ökning av studentinﬂytandet på forskarutbildningsnivå. För att underlätta detta kommer en ”modellenkät” att
utarbetas som innehåller de mest centrala och relevanta frågorna från den
enkät som använts i studien. Modellenkäten ska göras tillgänglig som ett
underlag för de institutioner som vill genomföra någon form av utvärderingsinsats av forskarutbildningen.12

10. Alla doktorander med en aktivitetsgrad på minst 20 procent ﬁck enkäten och
svarsfrekvensen blev 66 procent.
11. Se Lundmark (2003), där huvudresultaten av undersökningen redovisas.
12. Detta kommer att ske under höstterminen 2004.
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Ett pedagogiskt implementeringsprojekt
Sedan ett antal år tillbaka har ett systematiskt projektarbete skett för att
genomföra det pedagogiska policyprogram som beslutades 996.13 Ett av
projektets syften är att starta institutionsbundna diskussioner med såväl
studenter som lärare kring centrala pedagogiska frågor där lärares och studenters perspektiv möts, bl.a. när det gäller att ta tillvara studenternas synpunkter och att använda kursvärderingar på ett konstruktivt sätt.14 I steg
ett av detta utvecklingsarbete har institutionens lärare och ett urval av dess
studenter fått besvara samma frågor om vikten respektive tillämpningen
av ett antal pedagogiska principer och arbetssätt med utgångspunkt från
det pedagogiska programmet.
Steg två innebär att svaren sammanfattas och analyseras av de interna
pedagogiska konsulter som driver projektet.15 I steg tre presenteras och diskuteras resultaten vid ett seminarium med studenter och lärare, där man i
blandade smågrupper gemensamt väljer en viktig fråga där det ﬁnns problem, t.ex. utvärdering av studentinsatser. Man diskuterar sedan möjliga
orsaker till problemet och söker lösningar för att överkomma de hinder
som kan ﬁnnas.
Några av frågorna som besvaras av både lärare och studenter berör kursvärderingar. De empiriska resultaten t.o.m. vårterminen 2004 har aggregerats på universitetsnivå. Av resultaten framgår att en majoritet av de lärare och studenter som hittills varit involverade i projektet anser att det är
viktigt att återkoppla kursvärderingsresultatet till studenterna. En något
lägre andel av lärarna och studenterna tycker att det är viktigt att utvärdera under kursens gång (formativ kursvärdering). Det ﬁnns emellertid
ﬂera hinder för ett välfungerande arbete när det gäller kursvärderingar.
Exempel på hinder som framkommit är att kursvärderingarna kan vara
otydliga, att de är för arbetsamma att sammanställa och att det är känsligt för lärarna. Några korresponderande lösningsförslag är att förbättra
kursvärderingsformulären, inbjuda till ﬂer öppna svar, förbättra och förenkla sammanställningarna, visa resultat på institutionens webbsida,

13. Se <http://www.uadm.uu.se/upi/index.php?m=1&s=6>
14. Resultatet av projektet kommer att redovisas i en idébok för lärare, i vilken
lärarnas egna idéer om hur man kan överkomma olika typer av hinder för att
förverkliga det pedagogiska programmet ska presenteras.
15. Projektet drivs av enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande,
UPI.
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schemalägga återkoppling samt att studenter uppmuntras och tränas i att
vara konstruktiva i kursvärderingen.
Detta s.k. implementeringsprojekt har inneburit att ett par pedagogiska konsulter har varit på nästan alla institutioner inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, samt ett antal institutioner vid den
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.16 Utfallet av projektet visar att det
är nödvändigt med en ständigt fortgående process i fråga om pedagogisk
utveckling. Trots en hel del utvecklingsarbete på institutionsnivå, ambitiösa centrala ambitioner och ett väl utvecklat regelverk, återstår ett mödosamt och långsiktigt arbete för att uppnå vad som skulle kunna betecknas
som ett idealtillstånd.17

Kursvärderingsresultat som en del av den
pedagogiska meriteringen
Vid Uppsala universitet har ett omfattande arbete lagts ner på frågor om
pedagogisk meritering.18 I de utbildningar och seminarier som behandlar pedagogisk meritering diskuteras alltid hur kursvärderingsresultat kan
användas som en del av den pedagogiska meriteringen. Studenternas synpunkter bör alltid vara en väsentlig del när den pedagogiska skickligheten
ska bedömas.
Väl utformade kursvärderingar tillsammans med en konstruktiv användning av resultaten kan vara en värdefull merit. I skriften Skaﬀa dig en
pedagogisk meritportfölj från 2002 ges råd till lärare som vill dokumentera
sina pedagogiska meriter. Dessa råd innebär att det är relevant att redovisa
resultat från kursvärderingar, men att dessa resultat måste kompletteras
med hur och varför de har lett till förändringar eller utveckling av kursen.
Det är också viktigt att komplettera resultaten från en kursvärdering med
nödvändig bakgrundsinformation, lärarens roll i kursen och frihet att påverka kursuppläggning och kursinnehåll etc.

16. Framledes kommer även resterande institutioner vid teknisk-naturvetenskaplig
fakultet samt institutionerna vid farmaceutiska och medicinska fakulteterna att
erbjudas delta i projektet.
17. Se Hedin (2004), som sammanfattar hur det pedagogiska programmet mottagits och behandlats på institutionerna.
18. Se Apelgren & Giertz (2001), som sammanfattar detta arbete och ger olika exempel på s.k. pedagogiska meritportföljer.
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Grunden i en pedagogisk meritportfölj är att dokumentera de pedagogiska meriterna framför allt i kvalitativa termer. Det är därför viktigt att
meritportföljen innehåller reﬂektioner kring den pedagogiska grundsynen
och de pedagogiska erfarenheterna.

Systematiskt kvalitetsarbete genom kursvärderingar
vid engelska institutionen
Arbetet med att förbättra existerande kurser och utveckla nya kurser och
program i takt med en föränderlig verklighet har alltid varit en naturlig
del av en universitetsinstitutions verksamhet. För engelska institutionens
del kom remissarbetet kring Grundbulten (SOU 992:) att bilda utgångspunkt för ett intensiﬁerat kvalitetsarbete. Det bedömdes angeläget att systematisera, dokumentera och följa upp utvecklingsarbetet, samt att engagera studenterna i detta arbete i högre grad än som vid den tidpunkten
var fallet. Institutionsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att ta
fram ett kvalitetssäkringsprogram. I början av 994 antog institutionsstyrelsen gruppens förslag till Riktlinjer för utvärdering och kvalitetssäkring
vid engelska institutionen. Riktlinjerna tillämpas fortfarande, om än med
vissa modiﬁkationer.
I dessa riktlinjer intar naturligtvis kursvärderingarna en central roll.
Kursvärderingar görs dels av hela 20-poängskurser, dels av de olika delkurserna. De förra sköts av studierektorn, de senare av de enskilda lärarna.
För delkurser slår riktlinjerna fast att ”kursvärdering är ett reguljärt inslag
i varje delkurs och görs vid längre kurser om möjligt när halva kursen gått
med uppföljande diskussion i slutet, annars i slutet av kursen”. Den ovan
nämnda arbetsgruppen utarbetade också två förslag till enkäter, en att ge
under pågående kurs, samt en att ge vid avslutad kurs. En utgångspunkt
i dessa enkäter, i motsats till dem som tidigare använts, är att fokus hela
tiden ligger på studenternas egen inlärning och deras egna insatser under
kursen. Påståenden de har att ta ställning till är t.ex.: ”Undervisningen
hjälper mig på ett eﬀektivt sätt att bearbeta stoﬀet” eller ”Jag förbereder
mig väl till undervisningstillfällena”. De har även möjlighet att föreslå
förändringar.
Enkätsvaren och diskussionen med studenterna ligger sedan till grund
för en kortfattad s.k. kursrapport. Det är denna rapport som utgör stommen i den fortlöpande dokumentationen av utvärderingsarbetet. Rapporten utarbetas av läraren och diskuteras om möjligt i tillämpliga delar med
studenterna i slutet av kursen. Rapporten ska enligt riktlinjerna innehålla
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dels en kort sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag, dels
lärarens egna kommentarer till kursens genomförande och resultat (utfallet av tentamen) samt eventuella förslag till förändringar. Varje skriftlig
tentamen avslutas med en generell fråga om huruvida examinationen överensstämmer med kursens målsättning och uppläggning. Även resultatet
av denna fråga tas med i rapporten, som tillsammans med studenternas
enkätsvar lämnas till studierektor. Rapporten arkiveras och en kopia förvaras tillgänglig för studenterna. Riktlinjerna avslutas på denna punkt
med att säga att rapporten ska följas upp av studierektor och läraren eller
lärarna gemensamt.
För utvärderingar av hela 20-poängskurser ska sådana anordnas med
jämna mellanrum och administreras av studierektor och studievägledare.
Skriftliga kursvärderingar av hela kurser har gjorts några gånger under
åren och innebär ett mycket stort arbete för de ansvariga. Däremot görs
i slutet av varje termin en muntlig kursvärdering enligt följande. Studenterna på varje nivå är från terminsstarten indelade i parallella undervisningsgrupper, som hålls ihop under hela terminen. Inom varje grupp väljs
en grupprepresentant, vars uppgift är att i förekommande fall föra gruppens talan. Vid slutet av varje termin samlar studierektor grupprepresentanterna från A- B-, C- och D-nivån till en gemensam diskussion om
kurserna som helheter. Dessa möten har visat sig mycket värdefulla för
institutionens utvecklingsarbete. Studenterna får tillfälle att framföra sina
åsikter och förslag till förändringar, samtidigt som kamrater från högre
kurser kan delta i diskussionen av de yngre kursarnas förslag. Mötena ger
också studierektor en möjlighet att på ett tidigt stadium inhämta studenternas syn på förändringar som institutionen planerar att göra. Studierektorn kan också belysa institutionens allmänna villkor och t.ex. förklara
varför vissa ändringar som studenterna föreslår kan vara svåra att genomföra av ekonomiska eller andra skäl.
Hur har det då gått att under en tioårsperiod genomföra de riktlinjer
för ett systematiskt kursvärderingsarbete som här beskrivits? I stort sett
har principerna och tillvägagångssättet fungerat bra. I olika externa utvärderingar som institutionen blivit föremål för säger sig studenterna vara
nöjda med institutionens sätt att handskas med kursvärderingar och ta
till vara studenternas synpunkter. Men systemet är givetvis helt beroende
av att både lärare och studenter förmår upprätthålla ett engagemang för
utvärderingsprocessen och att man verkligen upplever att något värdefullt
kommer ut av arbetet. Ansvaret för att så sker ligger dels på institutionsledningen, dels på lärarna. Vad beträﬀar de senares engagemang gäller
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det att studierektorn följer upp kursrapporterna i personliga diskussioner
med lärarna, inte bara när det ﬁnns problem utan även när allt löper ﬁnt.
Detta framkom tydligt redan i lärarnas svar på den enkät som gjordes när
riktlinjerna varit i kraft ett år. Man vill ha återkoppling på det arbete man
lagt ner på rapporten. Under senare år märks, enligt uppgift, en tendens
att endast skriva rapporter om man planerar förändringar eller om det
uppstått problem. Här gäller det för ledningen att ta upp en diskussion
om rapportens funktion i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.
När det gäller studenternas intresse för kursvärderingar kan det bara
upprätthållas om de tydligt ser att deras åsikter tas på allvar och leder till
förändringar. De måste känna sig delaktiga i utvecklingsarbetet. Här spelar kursrapporterna en viktig roll. Tanken är att rapporten från föregående
termins delkurs ska presenteras vid inledningen av en ny kurs. Läraren kan
då kommentera vad den föregående gruppen hade för synpunkter och vilka
förändringar som vidtagits (eller trots önskemål inte kunnat vidtas). Studenterna informeras samtidigt om att alla kursrapporter ﬁnns tillgängliga
för dem och att deras egna åsikter och förslag kommer att vara med i nästa
rapport. Studenternas engagemang för kursvärdering stöds givetvis också
av en kursvärdering i mitten av kursen. Att då få diskutera och kunna påverka sin studiesituation upplevs som motiverande.
Det som sagts ovan gäller i första hand våra fristående kurser. För kurserna inom lärarprogrammen är utvärderingsprocessen mer intensiv, och
förutom vad som gäller för olika delkurser enligt ovan, görs på särskild
schemalagd tid vid slutet av varje termin en skriftlig kursvärdering följd
av muntlig diskussion. Ett delmål här är att bibringa dessa studenter kunskaper om olika typer av utvärderingar och hur man som lärare handskas
med dessa.
Avslutningsvis kan sägas att den typ av strukturerat, och för alla kurser gemensamt, utvärderingsarbete som här redovisats har givit stadga åt
institutionens utvecklingsarbete och åt ansträngningarna att dra in studenterna i förändringsprocessen. En fara som dock alltid lurar är att det
går slentrian i systemet. Institutionsledningen måste på olika sätt arbeta
för att motverka detta. Diskussionen om kursvärderingar som ett led i
kvalitetsarbetet måste hållas levande, systemet måste revideras så att det
passar rådande verklighet och, sist men inte minst, studenternas engagemang och delaktighet måste erövras på nytt för varje ny kull som kommer
till institutionen.
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Avslutande kommentar
Vid många institutioner bedrivs ett ambitiöst arbete när det gäller
kursvärderingar. De riktlinjer för kursvärderingar som ﬁnns följs i dag i
högre grad än vad som gällde för ett tiotal år sedan. Denna slutsats kan
framför allt dras av de beskrivningar som lärare och studenter ger i samband med kurser och seminarier, samt av olika institutionskontakter. De
centrala intentioner och insatser som redovisats ovan har förhoppningsvis
bidragit till denna utveckling. Trots detta måste det systematiska arbete
som bedrivits och bedrivs vid engelska institutionen rubriceras som ett av
de goda exemplen vid Uppsala universitet, och inte som en beskrivning av
normalsituationen vid alla institutioner.
De problem som framkom i de inventeringar som gjordes 999 och 200
är fortfarande giltiga, framför allt problemen med låga svarsfrekvenser
och att kursvärderingarna inte alltid används i kursutvecklingsarbetet.
En åtgärd som alltid diskuteras för att motverka låga svarsfrekvenser (vid
seminarier, kurser och konsultativa insatser), är att lärare vid kursstarten
kommenterar resultaten från tidigare kursvärderingar, dvs. vad andra studenter har haft för önskemål tidigare, vad som gjorts utifrån dessa önskemål och hur kursen påverkats av tidigare kursvärderingar. Det är också
angeläget att i betydligt högre grad än vad som gäller i dag ge studenterna
återkoppling, t.ex. genom att lägga ut sammanfattningar (kursutvecklingsrapporter) på institutionens hemsida. Ett fortsatt kontinuerligt arbete är
därför angeläget för att komma tillrätta med detta problem.
Fortfarande förekommer också kursvärderingar som till största delen
innebär att studenterna betygsätter kursen och olika aspekter av den. Detta
innebär att svarsfördelningar och kommentarer inte kan ge tillräckligt och
önskvärt underlag för tänkbara förbättringsåtgärder för den aktuella kursen. En central ambition är att alla utvärderingar, inklusive kursvärderingar,
måste präglas av åtgärdsrelevans, vilket betyder att resultaten ska kunna ge
konkreta idéer till förbättringar. Förutom frågor som utformas med åtgärdsrelevans som en viktig utgångspunkt, är det angeläget att studenter
uppmuntras och tränas i att ge konstruktiva förslag till förbättringar. Att
kursvärderingar genomförs av slentrian ”för att det så krävs” är också en
uppfattning som ständigt måste motverkas.
Exemplet från engelska institutionen illustrerar att ett kontinuerligt arbete och engagemang krävs för att kursvärderingar ska bli en naturlig del
i kvalitetsarbetet på institutionsnivå. Det är ju också på fakultets- och
institutionsnivå som ansvaret för kvalitet och kvalitetsutveckling ligger.
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Centralt initierade insatser kan endast stimulera och stödja fakulteters och
institutioners arbete med kursvärderingar.
Ett fortsatt intresse från ledningen och ett centralt stöd, som utgår från
verksamheten på olika institutioner, är även i framtiden angeläget för att
stödja institutionsledningar och studenter. Alla involverade måste uppfatta
att utbytet av ett systematiskt arbete med kursvärderingar är värt den tid
och det engagemang man lägger ner, vilket också är en utgångspunkt för
gällande policyer, för universitetsledningen och för fortsatta centrala insatser vid Uppsala universitet.
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Användning av kursvärdering för
pedagogisk utveckling vid Lunds
tekniska högskola
Jonas Borell & Torgny Roxå

I följande kapitel beskriver två pedagogikutvecklare vid Lunds tekniska
högskola arbetet med kursvärderingar utifrån en åtskillnad mellan operativa och rapporterande utvärderingar19. Syftet är att ge den pedagogiska
bakgrunden till Lunds tekniska högskolas utvärderingssystem med rapporterande och operativ utvärdering. Temat är hur studenters kursvärderingar kan ligga till grund för praktisk pedagogisk utveckling.

Inledning
Utvärderingssystemet vid Lunds tekniska högskola syftar till att säkerställa ett gott lärande hos Lunds tekniska högskolas studenter. För att
åstadkomma detta organiseras Lunds tekniska högskolas kvalitetssäkring
genom kvalitetsstärkande processer. Dessa delas in i operativ utvärdering
och rapporterande utvärdering. Målsättningarna är bland annat att stärka
den pedagogiska kompetensen hos lärarna och att ge goda förutsättningar
för ett lärararbete med fokus på studenternas lärande.

Utgångspunkter om lärande
Högskolepedagogisk forskning har de senaste decennierna undersökt hur
studenters lärande går till och vad som styr det (Ramsden 2003). Man har
identiﬁerat olika inriktningar, förhållningssätt till själva lärandet, som är
av avgörande betydelse för kvalitén på lärandets utfall. Sammanfattningsvis kan sägas att studerande inriktat på förståelse av studiestoﬀet brukar
kallas för djupinriktat lärande, medan studerande inriktat på reproduktion
av själva studiestoﬀet kallas för ytinriktat lärande. Det förra, djupinriktat

19. Begreppen kan jämföras med formativ och summativ utvärdering, som ofta
brukar användas när det gäller kursvärderingar.
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lärande, anses leda till bättre lärresultat, och kan därför ses som mer önskvärt än ytinriktat lärande (Marton och Säljö, 986).
Vilken inriktning (yt- eller djupinriktning) en student väljer påverkas av
hur studenten uppfattar sin situation avseende studieuppgiftens syfte samt
krav och förväntningar från omgivningen, och av vilken grundläggande
uppfattning studenten har om lärande. Forskning har fastslagit olika omständigheter som ökar respektive minskar sannolikheten för att studenter
ska anta antingen yt- eller djupinriktning i sitt studerande. Dessa kunskaper kan användas för att planera och justera situationer så att de gynnar
ett gott lärande (Prosser & Trigwell, 999; Ramsden, 2003).

Kursvärderingars syfte
Det är relevant att föra en diskussion kring syftet med att alls ha kursutvärderingar. Självklart är det för att förbättra verksamheten eller i alla fall
för att skaﬀa underlag för att uttala sig om dess kvalitet. Men ﬂera saker
komplicerar diskussionen. Ansvarsförhållanden i den undervisning och
det lärande som försiggår är en sådan aspekt. En vanlig beskrivning av
detta utgår från termer som undervisningsfokuserat och lärandefokuserat
synsätt på verksamheten (Barr & Tagg 995; Prosser & Trigwell 999).
Vid undervisningsfokus är det läraren som har det huvudsakliga ansvaret. Lärandet ses som en produkt av undervisningen, och några sätt att
öka kvaliteten är att undervisa mer eller att anpassa sig bättre efter studenterna. Ett syfte med kursvärderingar blir i detta synsätt att utvärdera
lärarens förmåga att undervisa så att studenterna lär sig. Låga ”poäng” på
kursvärderingar betyder att läraren inte gjort sitt arbete så bra som han
eller hon borde. Kursvärderingar blir här mätningar på kvaliteten och lärarens ansvar blir att åtgärda saker så att mätvärdena blir bättre. I relation
till kursvärderingar har detta synsätt sina omedelbara begränsningar. Det
har exempelvis visats att utfallet av kursvärderingar påverkas av faktorer
som ligger bortom lärarens kontroll (Kwan 999): gruppstorlek, lokaler,
utrustning, tidigt eller sent i en utbildning, ämne, osv. Ett undervisningsfokuserat synsätt på kursvärderingar försätter således läraren i en mycket
problematisk situation. Detta bekräftas av det faktum att enbart kursvärderingar som ensamt utvecklingsinstrument inte alls leder till förbättrade
resultat (Piccini, Cristi et al. 999).
En annan följd av ett undervisningsfokuserat synsätt på kursvärderingar
är att också studenternas roll blir problematisk. Eftersom synsättet inte fokuserar studenternas roll i lärprocessen utan överbetonar lärarens ansvar,
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så blir lätt kursvärderingar till ett sätt för studenterna att ”hävda sin rätt”.
De blir till ett underlag för att kräva saker av läraren eller av institutionen.
Till följd av detta politiseras situationen och undervisning och lärande blir
till en arena för olika intressegrupper där läraren ofta hamnar i en försvarsställning gentemot studenterna, eller ibland utnyttjar sin maktställning
som examinator och därmed kör över studenterna.
Vid Lunds tekniska högskola är strävan att lägga tyngdpunkten på ett
lärandeperspektiv. Relationen mellan undervisning och lärande blir här
mer komplicerat än i det undervisningsfokuserade synsättet. Lärandet har
en särställning eftersom dess kvalitet är ett mått på utfallet av verksamheten, men det innebär inte att studenterna har full överblick och därmed
vetorätt när kvaliteten på undervisningen ska avgöras. De föreställningar
som studenterna bär med sig in i lärandet har många gånger en avgörande
betydelse för utfallet av detsamma. Dessa föreställningar är, har det visat
sig, många gånger förenklade och pekar i en undervisningsfokuserad riktning (Devlin 2002).
Det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Lunds tekniska högskola vill
skapa en relation mellan undervisning och lärande, mellan studenter och
lärare, som gör de båda beroende av varandra. Att optimera lärandets utfall
kan då sägas vara intimt förknippat med en utvecklad och rikare relation
mellan de inblandade individerna. Det är när parterna tar gemensamt och
övergripande ansvar för den egna insatsen i syfte att förbättra helheten som
förbättrade möjligheter till lärande uppstår. Ett viktigt syfte med kursvärderingar blir att understödja denna process.

Att utveckla undervisningen
I boken Communities of Practice (Wenger 999) förs resonemang kring
lärande, identitet och utveckling. Ett ”community of practice” är en grupp
människor som är ömsesidigt engagerade i en självpåtagen uppgift att utveckla den verksamhet de är involverade i. En framgångsrik forskargrupp
kan vara ett bra exempel, en fungerande PBL-grupp ett annat. Belöningen
för deltagarna är framför allt positiv uppmärksamhet från de andra medlemmarna och att man kommer framåt. Resultatet blir att verksamheten
kontinuerligt utvecklas genom att analysverktyg och goda exempel delas
och diskuteras.
Sedan några år drivs vid Lunds tekniska högskola ett storskaligt pedagogiskt utvecklingsprojekt, kallat Genombrottet. Huvudmålen är att öka
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graden av samverkan och att höja den pedagogiska kompetensen. Eﬀekten
blir ett ”community of practice”.
En underliggande tanke är att lärarna utför det arbete som tydligast inﬂuerar studenternas lärande. Genom god undervisning (Ramsden 2003;
Prosser & Trigwell 999) kan högskolan bidra till att studenternas lärande
blir av hög kvalitet. Detta i sin tur konstituerar det värde högskolan har
som utbildande organisation. Ju bättre lärande och utveckling bland studenterna, desto större värde har högskolan som utbildande organisation.
Det främsta sättet att öka detta värde är att stödja lärarna så att dessa genom bättre undervisning stödjer studenterna till bättre lärande. För att
detta ska ske måste bl.a. den pedagogiska kompetensen förbättras. Pedagogisk kompetens kan här beskrivas som förmågan att analysera pedagogiska situationer, formulera pedagogiska beslut och sedan genomföra
dessa (Biggs 999).
Om studenternas förmåga att lära sig ses som given; om de resurser för
undervisning som ﬁnns tas för givna; om kollegors förhållningssätt tas för
givna; om den pedagogiska verkligheten uppfattas som för komplicerad
att förstå på ett meningsfullt sätt – då ﬁnns ingen väg framåt. Det är först
när dessa saker blir fattbara och den egna förmågan att vara medaktör
stärks, som ett engagemang kan utvecklas. Wenger (999) beskriver detta
som en balans mellan deltagande i en meningsskapande process och den
objektivering av dessa processer som ständigt sker. Både deltagande och
objektivering är naturliga delar av mänsklig verksamhet. Det är när balansen mellan dem rubbas som problem uppstår. Om allt är deltagande
och därmed ﬂyktigt uppstår svårigheter att förhålla sig och att bygga en
identitet. Om allt är objektiverat, förstenat, ﬁnns inget synligt utrymme
att agera. Återigen uppstår svårigheter att förhålla sig och att bygga en
identitet som medaktör.
Genombrottet syftar till att skapa objektiverade strukturer kring undervisningen som är fattbara och som lärare kan förhålla sig till som aktiva
medskapare. Lyckas detta kommer användbara spelregler att framträda
kring vilka en kritisk dialog mellan lärare och mellan lärare och studenter
kan föras. Denna kritiska dialog kring lärares praktik (undervisning), och
studenters praktik (lärande) är det allra viktigaste medlet för att uppnå
varaktig utveckling av högskolans undervisning och därmed studenternas lärande.
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Aktivera aktörerna
Ovanstående pekar mot en situation där individer som är inblandade i
en praktik (i detta fall undervisning och lärande) också uppfattar sig som
medaktörer i utformningen av denna praktik. De teoretiska utgångspunkterna säger att dessa aktörer kommer att engagera sig om de ser att deras
handlingar sätter spår i den gemensamt konstruerade historien. I praktiken
betyder det att lärare och studenter kommer att engagera sig i utveckling
av verksamheten om de ser att deras handlingar är meningsfulla bidrag till
den gemensamma helheten.
Kursvärderingar kan då utgöra ett vitaliserande bidrag till de samtal
som måste föras. Hur kursvärderingarna faktiskt ser ut blir i någon mån
av underordnad betydelse. Resultaten ska ju inte ses som ett absolut mått
på kvaliteten utan istället ge näring till den diskussion vars syfte är att
utveckla den verksamhet man delar ansvar för. Av vikt är emellertid att
kursvärderingarna är vetenskapligt utformade och anknyter till litteratur
kring lärande och undervisning som är användbar för såväl lärare som studenter. Om så är fallet kan tolkningarna av de data som genereras ständigt
utvecklas och bli bättre.
Kursvärderingssystemet bör också vara gemensamt för att dels möjliggöra diskussioner över ämnesgränser och årskursgränser, dels med tiden
uppfattas som ett vant verktyg att använda vid reformering av den undervisning som organiseras. Återigen är syftet inte att mäta kvalitet utan att
ge underlag för det samtal som i sin tur leder till utvecklad verksamhet.

Utvärderingar av kurser vid Lunds tekniska högskola
Om syftet med kursvärderingar är att utveckla verksamheten enligt ovan,
så måste det viktigaste kriteriet vara att de leder till en rikare dialog mellan
inblandade parter. Om kursvärderingar bidrar till att inblandade individer
för ett kvalitativt rikare samtal kring den verksamhet de har gemensamt
ansvar för, så kommer verksamheten att utvecklas.
Det ansvar som då omtalas utövas på olika avstånd från själva lärandet. Studenterna kan sägas vara i dess mitt, det är de som lär sig. Lärarna
organiserar undervisningen och ﬁnns därmed i kärnverksamhetens omedelbara närhet. Eftersom lärandet är en svårförutsägbar och kvalitativt rik
process krävs av lärarna att de ger respons till studenterna. Utanför relationen mellan lärare och studenter ﬁnns övriga faktorer som har betydelse
men som utmärker sig genom sitt avstånd till kärnverksamheten. Studie-
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rektorer, utbildningsnämnder, utbildningsledare, studentkårer, dekaner,
rektorer m.ﬂ. beﬁnner sig alla på ett avstånd från kärnverksamheten som
gör det svårt för dem att ge respons i samma grad som lärarna. Icke desto
mindre måste de ta det ansvar de har och bejaka den indirekta betydelse
deras handlingar har för lärandet.
På Lunds tekniska högskola har konsekvenser dragits av detta i så måtto
att kursvärderingar formulerats som två processer: en snabb och en långsam, en rik på information och en med glesare informationsinnehåll. Syftet med båda är emellertid fortfarande att utgöra underlag och stöd för en
kvalitativt rik diskussion kring undervisning och lärande. De kallas för
operativ utvärdering och rapporterande utvärdering.

Operativ utvärdering
Ofta har kursvärderingar setts som något som görs i slutet av kurser. Själva
ordet tycks leda tanken dithän. Men eftersom arbetet vid Lunds tekniska
högskola syftar till ett intensivare perspektivbyte mellan lärare och studenter och mellan studenter och studenter så blir ett sådant synsätt otillräckligt. Angelo och Cross (993) introducerar i och med Classroom Assessment Techniques ett synsätt där utvärderingsprocessen sker oftare. Flera
gånger under en kurs kan läraren göra mindre undersökningar kring studenternas lärande för att vidga sin egen förståelse av hur lärandet fortskrider. De data som detta genererar diskuteras med studenterna på ett
sådant sätt att deras förståelse för såväl ämnesinnehåll som lärprocessen
utvecklas. Detta synsätt har introducerats vid Lunds tekniska högskola
under benämningen Operativ utvärdering. Benämningen ska understryka
processens syfte som är att generera data som omedelbart används i undervisningen och därmed i dialog med studenterna.
Operativ utvärdering är undersökningar av studenternas lärprocess,
kunskaper eller lärsituation, med syftet att möjliggöra förbättringar i undervisningen och i studenternas lärande under kursens gång. God operativ
utvärdering förstärker studenternas lärande och bidrar till deras utveckling
som ansvarstagande och självständiga studenter. Detta sker genom att läraren medvetet, en eller ﬂera gånger, under kursens gång samlar in information från studenterna, drar slutsatser utifrån denna information och
kommunicerar dessa med studenterna. Detta kan leda till att:
• informationsﬂödet mellan lärare och studenter intensiﬁeras
• återkopplingen till studenterna ökar
• studenternas medvetenhet om vad som förväntas av dem ökar
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• lärarens medvetenhet om vad som sker med studenternas lärande ökar
• såväl studenter som lärare får möjlighet att ändra sitt beteende på ett
sådant sätt att lärandet och undervisningen blir eﬀektivare.
Denna utvärdering kallas operativ för att understryka dess användbarhet.
I och med detta suddas gränserna ut mellan undervisning och utvärdering. Operativ utvärdering blir till en naturlig del av god undervisning
(Larsson & Ahlberg 2003). Eftersom operativ utvärdering handlar om att
fokusera på studenternas lärande, bjuda in dem till gemensam reﬂektion
och därmed öka deras möjligheter till ansvarstagande, så liknar det sådant
som ”goda” lärare alltid gjort. Detta har emellertid ofta skett intuitivt på
ett sätt som försvårat för studenterna att delta i processen på ett explicit
sätt. Vidare har det ofta byggt på en naturlig kommunikativ förmåga som
inte alla lärare vid universitet och högskolor har. Genom att introducera
tekniker för att underlätta informationsﬂödet så kan alla lärare genomföra
operativ utvärdering. Dessutom, om det tydliggörs i synliga processer, så
kan studenterna lättare ta del av processen och utveckla sitt eget ansvarstagande.
Den kanske enklaste formen för operativ utvärdering är ett så kallat
”minute paper” (Angelo & Cross 993). I slutet av en undervisningssekvens
ber läraren studenterna att anonymt och i en mening sammanfatta det viktigaste de just lärt sig. Vidare kan de skriva en mening som beskriver vad
de nu undrar över. Materialet samlas in av läraren och sorteras och tolkas.
Sorteringen och tolkningen diskuteras sedan med studenterna. Därmed
kan oklarheter rättas till, lärandet blir synligt för studenterna (såväl deras
eget som deras kurskollegors) och eventuella åtgärder kan diskuteras i hela
gruppen (studenter såväl som lärare). Processen ger också upphov till tillfredsställelse över att lärandet fortskrider och ger resultat.
Minute paper är bara en form för detta tillvägagångssätt som dessutom
kan varieras i det närmaste oändligt. För vidare läsning om erfarenheter
av operativ utvärdering vid Lunds tekniska högskola hänvisas till Larsson
& Ahlberg (2003), Åkesson & Robertsson (2003) och Bülow-Hübe, Eriksson et al. (2004).

Rapporterande utvärdering
Rapporterande utvärdering sker efter kursen. Jämfört med operativ utvärdering är denna kursvärderingsform glesare på information och har en
längre omloppscykel. Detta därför att övriga parter beﬁnner sig på längre
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avstånd från kärnverksamheten och därmed inte heller kan ha samma
inblick i den som de som beﬁnner sig i dess centrum. Här ﬁnns också en
didaktisk aspekt som härleds från det direkta innehållet i lärandet, att
tillägna sig kunskaper och färdigheter inom ett ämnesområde. Det är inte
rimligt att man på avstånd kan skaﬀa sig full förtrogenhet med de processer som sker i lärandet av ett speciﬁkt ämne.
Val av utvärderingsinstrument har redan berörts. Viktigt i sammanhanget är att det ﬁnns dokumentation kring instrumentet som tillåter
omfattande kompetensutvecklingsinsatser. Det måste således vara dokumenterat såväl i relation till ett forskningsparadigm kring lärande som
kring sin egen validitet och reliabilitet. Det första är viktigt därför att
kursvärderingssystemet måste harmoniera med såväl pedagogisk fortbildning av lärarna som belöningssystemen för professionalitet i lärarrollen.
Om den harmonin ﬁnns kan de olika systemen dra nytta av varandra och
leda till fördjupad förståelse. Om de inte harmonierar kommer fakulteten
(i detta fall Lunds tekniska högskola) att förmedla dubbla budskap med
förvirring och låsningar som följd. Det andra (validitet och reliabilitet) är
viktigt för att vinna förtroende i en kultur som präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt.
Dessa överväganden ledde till att Lunds tekniska högskola valde enkäten ”Course Experience Questionnaire” (CEQ) (Ramsden 99), ett internationellt använt utvärderingsinstrument kring vilket det ﬁnns en omfattande dokumentation av såväl synsättet på lärande som dess statistiska
trovärdighet. CEQ är framtagen för att mäta undervisningskvalitet inom
högre utbildning. Frågorna i CEQ fokuserar på studenternas upplevelse av
faktorer relevanta för att främja ett djupinriktat lärande, och för att motverka ett ytinriktat lärande.

Relationen mellan operativ och rapporterande
utvärdering
De två utvärderingsformerna, operativ och rapporterande, är tänkta att
harmoniera med varandra. Om den rapporterande utvärderingen inte ger
utslag för variationer av operativ utvärdering så är något fel. Detta eftersom
operativ utvärdering i en lärandefokuserande pedagogik är en nödvändig
del av god undervisning, och CEQ som används i den rapporterande utvärderingen är utformad för att mäta aspekter av studentupplevelser som
samvarierar med god lärandefokuserad pedagogik. Den gemensamma
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nämnaren är avsiktligen vald, i linje med Lunds tekniska högskolas pedagogiska idé.

Återkoppling till studenterna
Den operativa utvärderingen omfattar, som nämnts ovan, alltid återkoppling till studenterna. Den rapporterande utvärderingens resultat, i form av
slutrapporten, distribueras via e-post till alla studenter som var registrerade
på den utvärderade kursen. Därmed får de bevis för att de synpunkter de
lämnade i kursvärderingen tagits om hand. De kan också se hur enkätresultaten tolkats och vilka eventuella åtgärder som föreslagits inför framtida
kursgenomföranden. Detta antas ge systemet trovärdighet, så att studenternas engagemang behålls.
Vidare rekommenderas att studenterna i samband med kursstarten får
del av föregående kursvärderingsresultat, och att läraren redogör för vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Detta borgar för att utvärderingarnas resultat och rekommendationer verkligen omsätts, och inte
faller i glömska. Dylika diskussioner tas lämpligen i samband med att den
aktuella kursomgångens planering behandlas av läraren och studenterna
tillsammans.
En mer indirekt väg för återkoppling till studenterna är de förändringar
av den pedagogiska praktiken som kommer av en ökad medvetenhet och
kompetens kring lärande och undervisning, utan direkt koppling till utvärderandet av en viss kurs. Både lärare och studenter antas genom Lunds
tekniska högskolas system för rapporterande utvärdering få en ökad förståelse för högskolepedagogiska fenomen. Allt eftersom lärare och studenter
är verksamma i arbete inom systemet kommer nyttan att öka i takt med
att deras erfarenheter utökas. Det är i själva agerandet, och inte i de producerade rapporterna, det huvudsakliga värdet ligger. Detta bör i sin tur
leda till en allmän pedagogisk förbättring.
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Kursvärderingar som underlag för
kvalitetsutveckling
Britten Ekstrand

I detta bidrag tas utgångspunkt i hur framtagningen av några policydokument för kursvärderingsarbete kännetecknats av ett gränsöverskridande
samarbete, samlade erfarenheter och aktiva studenter. En översyn av hur
genomförandet lyckats och i vilken utsträckning kursvärderingar ligger till
grund för kvalitetsutvecklingsarbetet har undersökts. Exemplet kommer
från Högskolan Kristianstad.

Inledning
De diskussioner som för närvarande förs lokalt relateras i bidraget till hur
såväl nationella rapporter och analyser som internationell forskning och
utveckling på området pekar mot behovet av ett nytt och ändrat fokus för
kursvärderingar och i självvärderingsarbete. Om fokus ﬂyttas från förutsättningar och process till resultat förs vi samtidigt närmare informationskompetensbegreppet. Hur ett sådant närmande i sin tur kan vara nyckeln
till en efterlyst samordning av kvalitetsbedömningar på olika nivåer diskuteras. Tar arbetet med kvalitetsbedömningar den riktning som föreslås
blir studenternas medverkan avgörande.

Bakgrund till arbetet med policydokument
Vid Högskolan Kristianstad och inom ramen för den beteendevetenskapliga institutionen startade ett utrednings- och projektarbete hösten 2002
i syfte att förbättra arbetet med kursvärderingar. Institutionens samtliga
ämnesgrupper (didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi) var delaktiga
i processen och arbetet leddes av institutionens kvalitetsgrupp bestående av
en representant för varje ämnesgrupp. Studeranderepresentanten i gruppen
kom från PA-programmet 20 som lyder under sociologin. I ambitionen att

20. Personal- och arbetslivsprogrammet omfattar 140 poäng.
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få alla anställda delaktiga i framtagningen av ett policydokument på området, utsträcktes processen att verka under loppet av ett års tid. Processen
utmynnade i ett policydokument tillsammans med ett instrument i form
av en checklista för utformning av enkäter.
Det policydokument som fastställdes ﬁck några utmärkande och nya
tecknade drag. För det första hade många lärare upplevt arbetet med frekvent utdelade enkäter efter varje genomförd delkurs som tungrott, samtidigt som förfarandet lett till att kursvärderingsarbetet blev rutinmässigt
och utan den tyngd som underlag för kursens utveckling som kursvärderingar primärt bör ha. Rekommendationerna i det fastställda policydokumentet blev därför att muntlig formell och informell löpande kommunikation med de studerande ska prioriteras. Sådan löpande kommunikation
ska förknippas med fördelen att justeringar i kursen kan göras löpande och
under hand. Kursen avslutas med en mer omfattande enkät, företrädesvis
administrerad genom det tekniska hjälpmedlet eVal. Ett annat drag kan
knytas till det faktum att man svårligen kan utforma en standardenkät
som kan tillämpas oavsett kursens uppläggning och innehåll. Varje kurs
är unik.
Med utgångspunkt i de erfarenheter vi gjort valde vi att till policydokumentet lägga en bilaga som utgörs av en checklista; ett excerpt hämtat från
den uppställning relevanta faktorer Karl-Axel Nilsson (998) 21 tagit fram
som viktiga att ställa frågor kring vid en kursvärdering. Denna checklista
har vi kommit att se som det instrument som rekommenderas när vi utformar enkäter. Policydokumentet ger tillsammans med checklistan varje
enskild lärare stor frihet att utforma kursvärderingen och förändra i densamma efter hand som kursen förändras och utvecklas. Till frihetsgraderna
hör också att andra mätinstrument eller bedömningsformer kan användas
som komplement såväl efter hand i kursen som då kursen avslutas.
Ett tredje drag i det utvecklade policydokumentet gäller betoningen på
återkopplingen till studenterna. Att eVal rekommenderas hänger samman
med möjligheterna till omedelbar återkoppling. Schemaläggs de studerande att vara i en datasal, och lärarna ﬁnns till hands, kan en omedelbar
återkoppling ske efter det att enkäten sammanställts. I begreppet återkoppling ligger också att varje ny kurs ska informeras om senast genomförda kursomgångs kursvärdering, dess resultat samt vilka åtgärder som
vidtagits.

21. Se särskilt s. 19–26 i Nilsson (1998).
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Avslutningsvis: som ett fjärde utmärkande drag i det framtagna policydokumentet för kursvärderingsarbete har kravet om en samlad, arkiverad dokumentation ställts. Självfallet kan inte en kurs kvalitetsbedömas
och förändringar iscensättas uteslutande utifrån de studerandes synpunkter lämnade i en enkät. I vilken utsträckning är insamlade synpunkter relaterade till mål och kursplan, till förutsättningar i form av litteratur och
budget, till process i form av undervisningsmetoder och resultat i form av
till exempel betyg?
I policydokumentet framhålls problematiken och ett beslut har fattats
att de kursvärderingar som görs ska läggas samman med: () protokoll
förda vid seminarier iscensatta som muntliga utvärderingstillfällen, (2)
bakgrundsfaktorer i form av kursplaner, litteraturlistor, budgetramar etcetera, (3) kommentarer gjorda av lärarlaget eller läraren tillsammans med
förslag om åtgärder. Allt sammantaget arkiveras och görs tillgängligt för
de studerande. Den samlade dokumentationen benämner vi kursutvärdering, i syfte att markera att detta är något utöver kursvärderingen (läs:
enkäten) 22 .
Det arbete som grundlades vid den beteendevetenskapliga institutionen och mynnade ut i ett policydokument med en bilagd checklista att
utforma enkäter utifrån, har fått spridning, inspirerat och påverkat utarbetandet av policydokument vid lärosätets granninstitutioner. Detta har
skett i och med att det centralt vid lärosätet ﬁnns en samrådsgrupp för
kvalitetsutveckling, vilken knyter samman lärosätets samtliga institutioner på ett övergripande plan. Samrådsgruppens (i fortsättningen kallad
så 23) främsta syfte är att samverka kring kvalitetsutvecklingsarbete i stort,
byta erfarenheter och stärka respektive representants arbete vid den egna
institutionen.
Under en period av i vart fall ett par års tid kan arbetet med att utveckla kursvärdering och kursutvärderingsarbete vid högskolan sägas ha
kännetecknats av gränsöverskridande samarbete, samlade erfarenheter och
aktiva studenter.
Institutionerna vid Högskolan Kristianstad kan hysa ﬂera ämnesgrupper eller discipliner. Genom grupper med de olika ämnesgruppernas representanter inom en institution sker ett gränsöverskridande samarbete och
utbyte. Utöver att det byts erfarenheter i nämnda samrådsgrupp.

22. Jfr Nilsson (1998, s. 6)
23. Lärosätet hyser ﬂera samrådsgrupper.
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Arbetet med att utveckla ett policydokument grundades initialt på en
översyn av erfarenheter och rapporter i landet 24 samt som i så många andra
fall i landet kontakt med utvärderingsenheten vid Lunds universitet.
Studentrepresentanter har för framtagningen av inte minst det första
policydokumentet ifråga 25, samt genom representanter i de fortlöpande
diskussionerna i samrådsgruppen, varit särskilt drivande och framförallt
bidragit till hur återkoppling nu betonas i kursutvärderingsprocessen. Det
gäller återkopplingen till såväl de studenter som under terminen bidrar till
utvärderingsarbetet av en kurs eller ett program, som de som ansökt och
trätt in i nya kurser.

Uppföljning och översyn
Inskrivet i policydokumenten ﬁnns uppgiften att kontinuerligt följa upp
hur utvärderingsarbetet fungerar och följs. Samrådsgruppen har vid ﬂera
tillfällen fört samtal om hur kursvärderingsarbetet genomförts och i sammanhanget främst ställt frågor om i vilken utsträckning det ligger till
grund för institutionens kontinuerliga kvalitetsarbete. Samt i vilken utsträckning återkoppling sker och studenterna är delaktiga.
Vid ett sammanträde i samrådsgruppen konstaterade ﬂera representanter från de olika institutionerna att policydokument och riktlinjer inte fullt
ut tycktes vara levande dokument som är integrerade i verksamheten. Vi
har startat smärre utredningar och diskussioner i olika forum, främst för
att granska utvärderingarnas förändringspotential. Vilken roll spelar de i
institutionernas kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbete? Kan de i samlat
skick och genom en övergripande bild utnyttjas bättre? Fyller kursvärderingarna den funktion de bör i samband med
• återkoppling
• åtgärdsförslag
• beslut i styrelser och nämnder
• studentorganisationens arbete
• val av kurs och program för nytillkommande studenter

24. Bland många andra: Högskoleverket 2000:8 R, Lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinﬂytande samt social och etnisk mångfald; Högskoleverkets
rapportserie 2000:9 R, Goda exempel; Persson (1997; 1996); Kvalitetsutvecklingsprogram 1997. Lunds universitet: Sociologiska institutionen.
25. Samt ett policydokument för studentinﬂytande som har utvecklats i anslutning
härtill (också vid den beteendevetenskapliga institutionen).
62

• information utåt, och
• Högskoleverkets granskningar.
Genom ett nedslag vid den beteendevetenskapliga institutionen har en
inventering givit vid handen att betydelsefulla framsteg gjorts, men inte i
den utsträckning som förväntats eller är önskvärt:
• Kursvärderingar genomförs i hög utsträckning i princip i alla kurser.
• Frågorna identiﬁeras och formuleras vanligtvis fortfarande av kursledning eller lärare, och inte av studenter. Samma gäller genomförandet
av kursvärderingar. Det ﬁnns undantag där studenterna tar en mycket
stor del av det operativa arbetet.
• Det tenderar att bli ﬂer schemalagda såväl muntliga som skriftliga utvärderingstillfällen.
• Återkoppling sker såväl till gruppen som avslutar sin kurs som till studenter kommande termin. Detta tycks vara fallet trots att eVal inte
används i förväntad utsträckning och återkopplings- eller utvärderingstillfällen inte tydliggjorts i schemaläggningen.
• Den samlade dokumentationen (en fullständig kursutvärdering med
kommentarer och åtgärdsförslag) ﬁnns tillgänglig för de studerande –
i de fall den lämnats och arkiverats. Under år 2003 har det dock visat
sig att en fullständig dokumentation förekommer endast för en tredjedel av kurserna i kursutbudet om 5-, 0- och 20-poängskurser och som
bäst en av terminerna till hälften av kursutbudet. Kurvan över detta
år är uppåtstigande.
• Den samlade, fullständiga dokumentationen över kursutvärderingarna ger en spretig bild med till sin karaktär ytterst skiftande utformning, vilket i sin tur gör det svårt att få en bild av institutionens
utbud. Detta omöjliggör i princip framtagningen av statistik för att
kunna få en bättre överblick.
Vid den beteendevetenskapliga institutionen informerades studierektorerna under ett av sina ledningsgruppsmöten 26 om hur samrådsgruppen
för kvalitet resonerade i samband med den uppföljning av kursvärderingsarbetet som pågick. Studierektorerna ombads att i respektive ämnesgrupp
starta en diskussion i syfte att få ﬂer infallsvinklar på lägesrapporten och

26. Ledningsgruppen utgörs av prefekten, studierektorerna och administrationen.
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inhämta synpunkter allmänt. Samtidigt konstaterade ledningsgruppen enligt minnesanteckningarna att ”ett antal beslut” fattats i ärendet, men få
av dessa levde vi alltså upp till.
Föreskriften att kursansvariga ska lämna utvärderingarna för arkivering
fungerar inte tillfredsställande. En av institutionssekreterarna har i uppdrag att skapa ett system för överblick av de arkiverade kursvärderingarna,
vilket är en omöjlig uppgift på grund av deras olikartade utformning.
Ambitionen att göra dokumentationen enhetligare hade underlättats om
kännedomen om hur elektroniska hjälpmedel kan användas hade varit mer
spridd. Kurser måste erbjudas personalen och vanföreställningar om det
elektroniska hjälpmedlet utrotas. Information om dessa hjälpmedel kunde
vara ett inslag i de behörighetsgivande pedagogiska utbildningarna (högskolepedagogiska kurserna), så som föreslagits vid andra lärosäten i landet.
För övrigt betonade ledningen att de riktlinjer som ﬁnns i policydokumentet tillsammans med instrumentet ska följas och en uppföljning ska ske
på ledningsnivå. De system som ﬁnns, för att bevaka att åtgärder vidtas,
måste utvecklas.
Man kan i dagsläget säga att det ﬁnns väl utvecklade planer för när (med
angivna månader och terminer) i tid kursvärderingar ska utföras, följas
upp och ses över, samt av vem (ledningsgrupper och prefekt), men inte hur
detta ska ske. Att så är fallet borde särskilt uppmärksammas. Att inte veta
hur man ska göra oavsett nivå och uppgift är naturligtvis ett hinder i sig.

Fortsatt utveckling av kursvärderingsarbetet
När man summerar lägesbeskrivningen kan två övergripande problem formuleras. Kursvärderingar görs inte i tillfredsställande skala och de som
görs kan svårligen statistiskt eller på annat sätt sammanställas i syfte att
utgöra ett reellt underlag för kvalitetsutvecklande åtgärder.
Såväl nationellt som internationellt har arbete med kvalitetsbedömningar hög prioritet och utåtblickar ger perspektiv på den egna verksamheten. Den lägesrapport som skildrats ovan, om hur arbetet framskridit,
men inte fullt ut fungerar tillfredsställande, är inte unik om vi relaterar till
undersökningar gjorda vid andra lärosäten.27 De steg vi står inför och som

27. Se t.ex. Tillämpningen av Kursvärdering och Studenternas rättighetslista. Rapport
nr 2004:228. Lunds universitet: Utvärderingsenheten.
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arbetet med kvalitetsbedömningar som det ser ut nu kommer att intensiﬁeras omkring ligger likaså väl i linje med de tendenser man kan iaktta i
omvärlden (Rattery, 2002; Sluijsmans D. Dochy F. & Moerkerke G. 998;
Valenza, 2003). I följande tre avsnitt skildras först hur kursvärderingar med
ett ändrat fokus och integrerade i undervisningen kanske kan upplevas mer
meningsfulla. Vidare diskuteras hur kvalitetsbedömningar, främst självvärderingar och kursvärderingar kan samordnas i syfte att underlätta möjligheterna att få en övergripande samlad bild vid institutionen. Slutligen
lyfts hur studenternas medverkan kommer att bli helt avgörande.

Fokusera lärandet inte läraren
Kan arbetet med kursvärderingar göras mer meningsfullt och utnyttjas
på ett bättre sätt i utvecklingshänseende? Många lärare och även studerande kan ge uttryck för att man uppfattar enkäterna som delas ut i utvärderande syfte som en typ av kundundersökningar. Lärosätet betraktas
enligt lärarna som en serviceinrättning av många studerande. Studenterna
ser inte resultaten av kursvärderingarna eller att de tjänar något syfte och
lärarna ser i enkäterna en ensidig kritik 28 . Lärare kan också känna sin integritet hotad om utvärderingen tenderar att ha fokus på läraren mer än
på kursens mål och syfte. Det förekommer också att lärare ger uttryck för
att man upplever arbetet med kursvärderingar som en pålaga som tär på
kursens undervisningstid.29
I samband med den uppföljning man i samrådsgruppen tillsammans
puﬀat för har de diskussioner som förts i gruppen ofta hamnat i resonemang om hur kursvärderingar istället borde mäta lärandet eller utfallet av
en kurs. Praxis under lång tid vid såväl kursvärdering som självvärdering
har varit att utöver utfall (resultat) lägga tonvikt i ungefär lika hög grad vid
uppgifter om förutsättningar (budgetramar, administrativt stöd etcetera)
och process (undervisningens uppläggning, litteratur etcetera). De diskussioner vi fört får skärpa i ljuset av vad som sker runt om oss.
I den analys av Högskoleverkets granskning av ämnen och program som
Karl-Axel Nilsson (2003) gjort föreslås en ändrad riktning i Högskolever28. Inte sällan upplevd obefogad och orättvis. Att tillägna sig kunskap i högre utbildning är som bekant ofta en fråga om att ändra uppfattning och att ändra
uppfattning kan förknippas med smärtsamma processer, vilka oförlösta hos
studenten kanske vänds mot läraren.
29. Bilden är fragmentarisk och ska uppfattas som snapshots från fältet.
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kets utvärderingsarbete framöver30. Författaren menar att granskningsarbetet skulle förenklas om utbildningarnas resultat och kvalitet genom till
exempel en bedömning av de studerandes uppsatser istället stod i fokus.
Det har inte i förstone varit utbildningarnas resultat och studenternas
medverkan som hittilldags i utvärderingssammanhang stått i förgrunden.
Man kan konstatera detsamma om man riktar blickarna mot Högskoleverkets Anvisningar och underlag för självvärdering 33 eller det policydokument
som styr vårt lokala arbete med kursvärderingar.
På ungefär samma sätt tycks man resonera på andra håll i världen. Alltsedan nya standarder antogs 2002 för universiteten och en imponerande
samling institutioner ”in the Middle States region” i USA (standarder som
betyder mycket såväl vid de återkommande självvärderingstillfällena som
vid ackreditering av universitet) gäller inte längre traditionella modeller
med inputs (resurser, processer, läroplan och instruktion) och outputs (antal utexaminerade eller betyg). Och frågor om förutsättningar och processer kommer i andra hand:
”Under the revised Characteristics, the inquiry should begin with outcomes – the students and whether they are learning – and then it may
move through a discussion of curriculum and instruction to examine
other inputs, as necessary, including resources and processes that support
the curriculum and instruction.” (Ratteray, 2002, s 37)

Vad som framförallt är intressant att notera i sammanhanget, vilket detta
bidrag särskilt syftar till att lyfta fram, är hur nya sätt att se på informationskompetens med eftertryck inkluderats i dessa standarder. Undervisning och lärande i högre utbildning genomsyras av begreppets utvidgade
deﬁnition, mening och innebörd:
“It is invoked any time a student attempts to learn anything, in any discipline, whether or not a library is invoked in the information-gathering
process. In other words, information literacy is invoked during the acqui-

30. Jfr. Högskoleverket (2004) Hur har det gått? En halvtidsrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 2001–2003. Högskoleverkets rapportserie
2004:12 R.
31. Högskoleverket (2003) Utvärderingsavdelningen: Anvisningar och underlag för
självvärdering. Reviderade i november 2003 för utvärderingen av pedagogik,
didaktik, pedagogiskt arbete.
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sition of all other learning outcomes that an institution might incorporate in its curriculum.” (a a, p 370)

Ingen kan längre undgå eller marginalisera vad begreppet står för:
”In the case of information literacy, all personnel involved in curriculum development, teaching, the assessment of learning, and individual
and institutional improvement will confront the subject of information literacy. It can be marginalized no longer as someone else´s (i.e., the
librarian´s concern)” (a a)

Kunskap förändras, utvecklas, behöver värderas och sorteras, och i begreppet informationskompetens fångas sagda. Högre utbildning ska ge
beredskap att möta förändringar ”utifrån ändrade yttre villkor”, som man
skriver i en rapport från Örebro universitet (Hansson & Rimsten, 2003).
I regeringens proposition Den öppna högskolan (200/02:5, s. 88–89) framhålls som väsentligt att i det livslånga lärandet vara inriktad på att ständigt
lära nytt och klara förändringar.
Informationskompetens är inget nytt påfund; enbart uttryckt, speciﬁcerat och synliggjort på ett nytt sätt. Inte heller något vi kan ta till oss för
stunden och sedan gå förbi som en trend, en ny pedagogisk våg eller nytt
jippo. Informationskompetens måste vi betrakta som vår fjärde basfärdighet, vilket kommit att bli och måste få verkan som vår tids Big Bang
i utbildningssammanhang (jfr t.ex. SOU 200:3). Oswald M. T. Rattery
(2002, s. 370) framhåller också hur: ”Information literacy is a meta-outcome in the learning process.” Först med de mål uttalade som en gemensam deﬁnition omkring vad begreppet står för kan ge oss (olika grad av
precision är utvecklande att diskutera; se t.ex. Ekstrand (red) 2004), kan
kursers utfall och studieresultat i form av kunskap, färdigheter och kompetens nås. Med fokus på studieresultat och utfall följer att lärarens utsatthet blir betydligt mindre. Om metakognitivt tänkande kanske dessutom kan utvärderas mer integrerat i undervisningen gynnas samtidigt
lärandet i sig.

Samordna kvalitetsbedömningar på olika nivåer
I de samtal som förts i samrådsgruppen har frågor om en möjlig samordning av kvalitetsbedömningar lyfts ett antal gånger. Styrelser och nämnder
har ett behov av överblick och i synnerhet i fråga om arbetet med kursvärderingar och självvärderingar har det spekulerats i hur sådant kunde
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samordnas. Inte heller här är vi unika (jfr Nilsson, 2003). Något projekt i
egentlig mening har inte igångsatts som svarar mot framförda önskemål
vid vårt lärosäte, även om ambitioner funnits och en grupp för ändamålet tillsatts.
Om resonemanget i föregående avsnitt, om en förskjutning av fokus i
kursvärderingsarbetet, byggs på, kan vi närma oss bedömningsgrunder
som i sin tur skulle kunna ligga till grund för en diskussion om steg mot
en samordning. Ett första steg skriver Nilsson (2003, s. 9), i samband med
den modell han presenterar, är att beskriva hur (a) högskolans allmänna
mål för alla utbildningar enligt högskolelagen, (b) speciﬁka mål för yrkesexamina och (c) lokalt fastställda mål för olika examina uppnås.
Inom ramen för högskolans allmänna mål, och i egentlig mening integrerade i dessa mål, ligger mål knutna till informationskompetens. Rattery
(2002, s. 37) beskriver hur sex komponenter, enligt den deﬁnitionen av
informationskompetens man anslutit sig till32, införlivats i de planer man
arbetar efter vid kvalitetsbedömningar i den delen av världen. Att bygga
upp ett gemensamt instrument på detta sätt blir disciplinöverskridande
och möjliggör såväl en samordning av skiftande kvalitetsbedömningar som
en institutionsövergripande bild.
Till kursvärderingarna och självvärderingsprocessen skulle tematiska
utvärderingar kunna genomföras. Det skulle då handla om utvärderingar
av enskilda kvalitetsaspekter som vore systematiskt planerade utefter lärosätets behov. Också detta ser vi växa fram på andra håll i högre utbildning.
I tematiska utvärderingar kunde policydokument och mål studeras, internationalisering, mångfald, forskningsanknytning och studentinﬂytande.
Vad menar vi med studentinﬂytande? Handlar det enbart om ett representativt inﬂytande i ledande respektive beredande organ, samt informellt inﬂytande i det vardagliga arbetet på lärosätet eller om ett genuint
samverkande med de studerande som medarbetare? I vilken utsträckning
tillvaratas studenternas intressen i olika organ? Vilka idéer föds vid ett utvärderande seminarium? Får synpunkter genomslag? Tematiska utvärde-

32. ”Potential Objectives for an Assessment Plan” för att mäta ”Student Knowledge, Skills, and Competencies” har följande rubriker: “Determining nature
and extent of needed information”, ”Accessing information effectively and
efﬁciently”, “Evaluating critically sources and content of information”, “Incorporating information in learner’s knowledge base and value system”, “Using
information effectively to accomplish a speciﬁc purpose” och “Understanding
economic, legal, and social issues in the use of information & technology”.
(Rattery, 2002, s. 371)
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ringar kan ske tvärs över disciplin- och kursgränser, omfatta institutioner
och andra större enheter, samt slutligen inte minst vara ett arbete som genomförs av studenter genom till exempel uppsatsarbete.33

Studenternas medverkan blir avgörande
Enligt högskolelagen och högskoleförordningen ska högskolorna verka för
att studenterna aktivt medverkar i kvalitetsarbetet och vidareutvecklingen
av kurser och program. Att genomföra kursvärderingar är ett obligatorium,
återkoppling ska ske och utvärderingsresultaten ska vara åtkomliga. En
annan studenträttighet gäller representationsrätten i alla beredande och
beslutande organ. På många av nämnda och näraliggande områden konstaterar vi brister. En studenternas rättighetslista ﬁnns ej och kännedomen
om hur sådana utformas och fungerar vid andra lärosäten är inte spridd
enligt en rundringning. Studentrepresentationen felar i organ av varaktighet och kvalitetsbedömningar som till exempel självvärderingar arbetas
fram med studenterna inkopplade först när rapporten ligger klar. Bristerna
kan sannolikt i stor utsträckning hänföras till bristen på rutiner och ovana
att tänka i termer av studentmedverkan. Det hävdas ofta att det visat sig
svårt att engagera studerande. Hur högskolan verkar för detsamma kan
behöva ses över. Oprövade vägar såsom prolongering (förlängd studietid),
och bättre spridd information om möjligheterna att få intyg och ersättning
måste ses över. Och för de kursvärderingar som görs bör synliga resultat i
form av förändringar i kurserna indirekt vara motiverande.
Håller vi oss till vad detta bidrag fokuserat tycks studentmedverkan i
kursvärderingsarbetet och institutionernas självvärderingar komma att bli
den helt avgörande faktorn för framgång och genomförande av kursvärderingsarbete överhuvudtaget. Den studerandes reﬂektion över sitt eget
lärande nås inte utan den studerande. Något annat vore väl paradoxalt att
hävda. Ett reellt medarbetarskap skymtar vid horisonten. Fokuseras lärandet blir studenterna nyckelpersoner, metakognitivt tänkande söks och
33. Det är nota bene dock inte så att kursvärderingsarbete kan reduceras till eller likställas med examination av individer, vilket förvisso också är mått på
utbildningskvalitet. Det handlar inte minst om att också bestämma på vilken
taxonomisk nivå eller abstraktionsnivå kvalitetsbedömningarna läggs. Att
områdena tangerar varandra, överlappar varandra, närmar sig varandra och
framöver förmodligen kommer att befrukta varandra ﬁnns inte utrymme att
diskutera inom ramen för detta bidrag (jfr. Högskoleverkets skriftserie 1997:10
S; Högskoleverkets skriftserie 1999:8 S och sammanhanget refereras särskilt
till Lindberg-Sand, 2003).
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gynnas samtidigt, och vad gäller återkopplingen blir den naturlig inom
ramen för ömsesidig kommunikation.
Vi är förvisso inte där än. En smått uppfriskande beskrivning av de
faktorer som tarvades för framsteg vid Springﬁeld Township High School
i Erdenheim, Pennsylvania ger Joyce Kasman Valenza (2003) under rubriken Spreading the Gospel of Information Literacy:
”What happens when the whole school is recruited for the information
literacy team, when the standards we hold dear are translated into language embraceable across disciplines, when the bar is raised, and when everyone is responsible for the delivery of an integrated research standard?
Springﬁeld Township High School (STHS) in Erdenheim, Pennsylvania,
just completed the second year of a schoolwide research improvement initiative. With a little help from above (a supportive principal who issued
just a bit of ﬁre and brimstone), a few awakening thunder bolts, evidence
of small miracles in the form of improved student products, a group of
devoted believers eager to improve student work, alms for the information-impaired (in-services and immediately available Web resources),
and a changed vernacular, conversion to information literacy is not only
possible, it can become the oﬃcial faith. However, it may take serious
devotion, a desire to spread the word door-to-door, and a heroic struggle
against a culture with contradictory values”. (som ovan, s. 49)
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Kursvärderingar som arbetsverktyg
för ökad kvalitet
Ulrika Sjöberg & Ewa Wictor

I detta kapitel från Högskolan i Halmstad diskuteras hur kursvärderingar
kan vara ett verktyg i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Begreppet kvalitet i undervisningen intar en central roll i kapitlet.

I undervisningen är det därför lika viktigt att ta hänsyn till vad eleverna redan vet som vad de bör lära sig. Detta perspektiv förklarar samtidigt varför
elever mycket ofta lär sig olika saker trots att de får samma undervisning.
Varje elev har sina unika och individuellt utvecklade kognitiva strukturer,
och i och med att lärandet äger rum i mötet mellan en viss påverkan och
dess skilda strukturer, kommer också resultaten att principiellt blir olika
(Illeris, 200:29).

Citatet har valts för att betona nödvändigheten av kursvärderingar som arbetsverktyg vid svenska universitet och högskolor. Dagens högskola möter
en ökad grad av mångfald bland studenterna som har olika motiv för sina
studier, olika kulturella och sociala erfarenheter och bakgrunder. Att inte
se studenter som en homogen grupp har blivit alltmer viktigt i en tid då
högskola och universitet söker nya studentgrupper.
Detta kapitel vill lyfta fram några av de centrala aspekter som varje ledning eller ämnesgrupp etc. på landets högskolor och universitet bör beakta
i en diskussion om kursvärderingar. Dessa diskussioner är en nödvändighet i utvecklandet av en arbetskultur inom vilken kursvärderingar används
som ett kontinuerligt arbetsverktyg i mötet med bl.a. heterogena studentgrupper och inte endast som en byråkratisk ritual. I en sådan diskussion
bör ﬂera frågor lyftas fram och detta kapitel avser att reﬂektera kring några
av dessa som exempelvis vikten av att diskutera begreppet kvalitet och hur
detta kan kopplas till kursvärderingar, hur kursvärderingar kan fungera
som en utvärdering av undervisningsformer och huruvida kursvärderingar
leder till bättre undervisning. Vi avser inte att komma med några direkta
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svar utan kapitlet syftar snarare till att väcka tankar och reﬂektioner kring
kursvärderingar som arbetsverktyg för ökad kvalitet.
Ett utmanande pedagogiskt förändringsarbete ligger framför oss för
att kunna bemöta studenternas ökade variation i förkunskaper, sociala
och kulturella erfarenheter och kursvärderingar kan i detta arbete bli ett
användbart arbetsverktyg34. Citatet som nämns inledningsvis betonar behovet av att placera in studenten, och dess lärande, i de olika kontexter
som omger honom eller henne. Allt ﬂer kontexter måste beaktas i lärandet
förutom själva undervisningssituationen; sociala, etniska, motivationsmässiga, kunskapsmässiga, begåvningsmässiga och perspektivmässiga är några
exempel (se bl.a. SOU 2000:47).
I denna miljö av mångfald är det viktigt att det sker en kontinuerlig
dialog med studenterna för att kunna anpassa kursens innehåll, struktur
och examinationsformer efter studenternas bakgrund, förväntningar och
tidigare studier. Då utbildningssystemet är en viktig del i reproducerandet
av beﬁntliga samhällsklasser (se bl.a. Bourdieu, 973 i Carle, 998) är detta
förändringsarbete nödvändigt för att kunna hantera och anpassa sig till
den sociala och kulturella mångfalden i det svenska samhället. Detta arbete är dock inte oproblematiskt. Ramsden (2000) är exempelvis skeptisk
och ställer frågan hur dagens lärare kan anpassa sig i denna föränderliga
miljö när olika standardiseringsförfaranden har utvecklats som ett svar på
en alltmer krävande arbetssituation.
Det ﬁnns utan tvekan många praktiska och byråkratiska hinder på vägen, där den ökade arbetsbelastningen för lärare är ett tydligt exempel.
Alltför ofta har vi sett hur kursvärderingar blir något som måste genomföras och som sedan ställs in i en pärm utan en vidare diskussion med studenter, kolleger och ledning. Det är dock vår förhoppning att genom att
sätta kursvärderingar på den akademiska agendan kan en sådan diskussion
uppmuntras på olika lärosäten i Sverige och vara ett led i utvecklandet av
en arbetskultur inom vilken kursvärderingar används som ett kontinuerligt arbetsverktyg.

34. I detta kapitel gäller diskussionen främst kursvärderingar för enskilda kurser på
grundutbildningen och innefattar såväl kursvärderingar riktade till studenter
som lärarens självbedömning av en kurs.
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Kvalitetsbegreppet kopplat till kursvärderingar
Begreppet kvalitet används ﬂitigt i diskussioner om kursvärderingar men
det är ett problematiskt begrepp då de kriterier som detta begrepp grundas
på ofta inte deﬁnieras uttryckligen. Vad menar vi egentligen med kvalitet?
Ges kvalitetsbegreppet olika betydelser i kursvärderingar (gäller såväl format, innehåll som resultat) beroende på vem som uttalar sig – studenterna,
läraren själv, arbetsgivaren, kollegorna, staten, samhället? Det är i denna
diskussion viktigt att skilja mellan en objektivistisk och en relativistisk
hållning (jmf Bohlin & Elzinga, 998).
Medan kvalitet deﬁnieras utifrån existerande kriterier vid en objektivistisk hållning betonar ett relativistiskt förhållningssätt kvalitetsbegreppets
subjektiva karaktär. Dvs. kvalitet är en egenskap som ges skilda innebörder
beroende på vem som är aktören (läraren, studenten, arbetsgivaren etc.),
som i sin tur omges av olika historiska och sociala situationer. Vi menar
att båda förhållningssätten är viktiga att beakta och att dessa deﬁnieras i
en diskussion om kvalitetsbegreppet och kursvärderingar. Det blir dock
alltmer viktigt att reﬂektera över kvalitetsbegreppets subjektiva karaktär
med tanke på att vi strävar efter en ökad mångfald bland studenter på
högskola och universitet.
För att kunna utvärdera en verksamhet eller kurs utifrån ett objektivistiskt perspektiv krävs givetvis att tydliga mål är uppsatta. Högskolelagen
och kursplanerna är i detta sammanhang användbara. Högskolelagens kapitel , 9 § kan sägas utgöra visionsmålet för all högskoleutbildning:
9 § Den grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
samt
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
• följa kunskapsutvecklingen och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom
området.

Kursvärderingar motiveras ofta med att det är ett sätt att fånga eller mäta
kvalitet. Det handlar om att operationalisera detta visionsmål, dvs. att
formulera mätbara indikatorer på kvalitet. Utifrån såväl en objektivistisk
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som en relativistisk hållning till kvalitetsbegreppet är det av största vikt
att kursvärderingarnas syfte tydliggörs och om begrepp som exempelvis
kvalitet används ska dessa deﬁnieras (dvs. vad som menas med kvalitet i
just detta sammanhang), något som tyvärr ofta saknas idag. Vi menar
att det är av största vikt att varje ämnesgrupp diskuterar det egna ämnets
kvalitetsdimensioner och hur man inom ämnet ser på undervisning och
lärande (se även Bessman & Mårtenson, 99).

Att utvärdera olika undervisningsformer
För att kursvärderingar ska fungera som ett arbetsverktyg för att utvärdera
undervisningsformer förutsätts givetvis att kvalitetsbegreppet har deﬁnierats (se ovan), samt att syftet och vem kursvärderingen är avsedd för har
tydliggjorts. Är kursvärderingens främsta syfte att legitimera eller utveckla
undervisningen? Eller ett sätt att från ledningens sida utöva kontroll över
att utbildningen fungerar? Det ﬁnns ingen mall för hur en kursvärdering
ska se ut eftersom den får olika innehåll beroende på dess syfte och inte
minst vilken undervisningsform (föreläsning, seminarium eller handledning) som är aktuell. Varje lärare bör dock ställa sig följande frågor innan
en kursvärdering görs (jmf. Bessman & Mårtensson, 99; Hagström, 998;
Lundmark, 999; Fjellström, 2002):
• Vad ska utvärderas?
• Vem ska utföra utvärderingen?
• När ska kursvärderingen göras?
• Hur ska kursvärderingen genomföras?
• Hur ska kursvärderingen redovisas?
Frågan om vad som ska utvärderas påverkar givetvis svaren på resten av frågorna. Det talas ofta om att det är utbildningens kvalitet som ska mätas
(såväl utifrån studenternas perspektiv som utifrån lärarens egen självbedömning). Förutom en diskussion om kursvärderingars syfte och en tydlig
deﬁnition av vad som menas med kvalitet (se ovan) krävs inledningsvis
även en diskussion kring hur man inom ett visst ämne ser på lärande. Illeris
(200) talar exempelvis om lärandets spänningsfält där tre olika processer
är verksamma – () kognitiva, (2) psykodynamiska och (3) samhälleliga
processer. Lärandet är med andra ord såväl en inre psykisk tillägnelseprocess som påverkar kognitiva strukturer (kumulativa, assimilativa och
ackomodativa) och psykodynamiska mönster (känslor, attityder och motivation) som en samspelsprocess med omgivningen.
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I denna deﬁnition av lärande bör kursvärderingar beakta frågor eller
områden som berör såväl kognitiva, psykodynamiska som samhälleliga
processer. Vi anser att det är av stor betydelse att ett helhetsperspektiv
speglas i kursvärderingar där dessa sammanvävda processer i lärandet belyses. Detta kapitel och dess diskussion kring kursvärderingar som arbetsverktyg i högre utbildning utgår ifrån att lärande inte sker i ett vakuum
utan snarare är en förhandlingsprocess mellan t.ex. lärare, student, undervisningsmiljö, kursens innehåll och struktur, kurslitteratur samt verkliga
element från studentens vardag.
En diskussion bör även föras kring vem som ska utföra kursvärderingen.
Vi menar att det är viktigt att från början klarlägga rollfördelningen för
att få ett så bra slutresultat som möjligt. Vem ska egentligen genomföra en
kursvärdering? Är det läraren som har makten genom att planera, genomföra och analysera en kursvärdering? Ofta är det läraren som bestämmer
vilka frågor som ska besvaras, när kursvärderingen ska ske och hur man
ska tolka resultaten.
En annan viktig aspekt från studenthåll är att man som student kan
vara rädd för att ha för mycket åsikter om en kurs, då man har samma
lärare som examinator i ﬂera kurser. På grund av tidsbrist blir det inte sällan studenterna som får fylla i en skriftlig kursvärdering och att läraren
eventuellt gör en självbedömning. En annan möjlighet är att bjuda in en
kollega vid några undervisningstillfällen. Bessman och Mårtenson (99)
nämner även användandet av interinstitutionella bedömargrupper som arbetar med utvecklandet av kvalitetskriterier i ett visst ämne på olika lärosäten. En annan möjlighet är att bjuda in representanter från yrkeslivet.
Nästa fråga blir när en kursvärdering ska göras. Vi menar att det är fördelaktigt att kombinera olika typer av kursvärderingar som genomförs
såväl före kursens början som under kursens gång och efter examinationen. Görs löpande kursvärderingar i en kurs känner sig studenterna mer
delaktiga och kommunikationen mellan lärare och studenter blir bättre.
Lärare och studenter kan också tolka svaren tillsammans och diskutera
åtgärdsförslag. Val av tidpunkt för en kursvärdering är avgörande för att
dess resultat ska bli tillförlitligt. Görs en kursvärdering endast i slutet av
en kurs kan studenterna känna att den inte har någon betydelse.
Om däremot kursvärderingar genomförs under kursens gång kan detta
bli ett inlärningsmoment i sig som uppmuntrar till självreﬂektion om t.ex.
hur man fungerar i grupp. Det är även av vikt att göra en kursvärdering
före kursens början för att fånga upp studenternas förväntningar och förkunskaper. Ett sätt att uppmärksamma dessa frågor är att dela ut en enkät
75

före kursens eller terminens början. Detta tillvägagångssätt har använts
av en av författarna och gav viktig information om de blivande studenternas tidigare utbildning eller arbete, förväntningar på kursen, varför man
valt kursen eller ämnet och framtida yrkesval. Därefter samlades samtliga
enkäter i en pärm och cirkulerades bland samtliga lärare och utgjorde ett
användbart diskussionsunderlag.
Förutom att använda enkäter kan läraren anordna ett möte med studentrepresentanter före kursens start. Om vi utgår ifrån en kurs på grundläggande nivå måste man givetvis se till att man följer kursens mål och
syfte och att innehållet stämmer överens med kursplanen. Vid ett första
möte kan läraren ha en genomgång av kursen, utifrån bestämda krav, och
forma kursen tillsammans med studenterna. Vad är deras förväntningar,
varför går de kursen, vad ska den leda till, vad ska de läsa efter kursen och
så vidare. En del studenter kommer med förslag som man tillsammans kan
arbeta vidare med. Det är alltid en fördel om man kan arbeta tillsammans
med studenterna redan från början då de känner en större delaktighet i
kursen och får ett ökat engagemang.
Svårigheterna kan dock vara att man inte känner till så mycket om ämnet eller kursen och det kan då vara svårt att ha synpunkter i början. Som
exempel kan nämnas hur en av författarna lät sin klass välja fyra representanter före kursens start som skulle vara med och planera kursen.
Läraren hade gjort en kursplanering, ett schema och förslag till kurslitteratur och kallat kursrepresentanterna till en träﬀ. Tre av representanterna kom och diskuterade kursplaneringen och tittade på kurslitteraturen.
Även om det enda som ändrades var en föreläsning som ﬂyttades från en
dag till en annan så kände studenterna sig delaktiga eftersom de ﬁck möjlighet att påverka kursens innehåll och utformning. Det blev en omvänd
lärar/student-roll. För den gruppen var det sedan en självklarhet att vara
med innan varje kurs startade men det var inte alla lärare som tyckte att
det var en bra idé.
Valet av tidpunkt för en kursvärdering påverkar även hur den ska genomföras, dvs. med vilka metoder. Det ﬁnns inget utrymme i detta kapitel
att beskriva olika metoder. Rent allmänt kan man säga att det är viktigt
att man utifrån bl.a. syfte och val av bedömare är ﬂexibel i sitt val av metod och inte endast använder samma frågeformulär år efter år. Här har
ledningen för respektive lärosäte ett ansvar att uppmuntra till ett metodologiskt nytänkande. Förutom enkäter kan exempelvis essäer, protokoll,
dagböcker, intervjuer, vykort och kursmöten användas (se vidare Bessman
& Mårtenson, 99; Fjellström, 2002).
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Efter att en kursvärdering genomförts återstår en viktig del, nämligen
redovisningen av dess resultat. Det är viktigt att det sker såväl en skriftlig
som en muntlig återkoppling av resultaten till studenter, kolleger och ledning. För framtida studenter är det även viktigt att inför kursstart tala om
resultaten från föregående kursvärdering och om några förändringar har
gjorts. Återkopplingen av resultaten bör systematiseras så att samtliga lärare är delaktiga och att det ﬁnns etablerade forum för denna betydelsefulla del i arbetet med kursvärderingar.
Enligt våra erfarenheter fungerar regelbundna möten med kursombud
och samtliga lärare på respektive delkurs i exempelvis en A-kurs bra. Dessa
möten ger tillfälle till att diskutera de skriftliga kursvärderingar som gjorts
och genom att alla lärare deltar på en viss nivå skapas en helhetssyn om
undervisningsformer, innehåll, litteratur etc. Var resultaten och sammanställningen ﬁnns, exempelvis på sektionens eller avdelningens expedition
och på hemsidan, bör även framgå vid kursstart och i studiehandboken.
Nedan beskrivs ytterligare två exempel på hur man kan genomföra
kursvärderingar såväl i början av kursen som i slutet. Oavsett vilken metod
som används är det viktigt att betona att det är studenten som har ansvar
för sitt eget lärande och att kursvärderingarna inte blir ett instrument att
värdera läraren utan att utveckla kursen.
Exempel 1

Efter kursens slut kan man utse några studenter som bildar en grupp som
arbetar med temat: ”Om du skulle gå den här kursen igen, vilka moment
tycker du ska ingå?” Gruppen diskuterar då kursvärderingar utifrån innehåll, undervisningsform, kurslitteratur m.m. Det är viktigt att se vad som
står i kursplanen och sedan kontrollera att alla moment där har beaktats.
I kursplanen anges också att man ska avsätta tid för denna typ av kursutveckling.
Detta arbetssätt testade vi på en grupp som läst ledarskap. Vi hade i mitten av kursen en mittkursvärdering, som ledde till att vi ändrade ett kursmoment där vi bjöd in några gästföreläsare från olika branscher. Gruppen
ﬁck själv göra en utvärdering av gästföreläsaren, vilket ledde till att alla som
föreläste på kursen utvärderades. Sedan sammanställdes synpunkterna och
de som var bäst ﬁck komma tillbaka till nästa kurs.
Ett annat moment som studenterna inte ville ha med var skriftlig tentamen, utan man föredrog hemtentamen istället. Till sist ﬁck gruppen göra
en sammanställning av vad de hade lärt sig under kursen och de svaren
jämfördes sedan med de förväntningar som de hade skrivit ned (och läm77

nat till läraren) vid kursens början. Vi ﬁck då veta vad som hade varit populärast under kursen och vad som borde utgå. Detta medförde att fokus
ﬂyttades från lärarens värdering till kursutveckling, vilket ju var syftet.
Exempel 2

Vi hade en grundkurs i arbetsrätt och vid kursstarten inledde vi med en
brainstorming om vad kursen skulle innehålla utifrån kursplanen och de
timmar som vi hade till förfogande. Alla studenter ﬁck komma med förslag om vad som skulle ingå och två studenter utsågs till att sammanfatta
allt. Efterhand blev tavlan full och det var tid att stryka olika moment. En
student satt med kursplanen och försökte få med de viktigaste momenten
allteftersom. Till sist hade man enats om vilka moment som skulle med i
kursen och då valde läraren kurslitteratur utifrån det. Man valde också att
arbeta med ”fall” för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Examinationsformen bestämdes också till en individuell tentamen.
Kursen inleddes med föreläsningar, falldiskussioner och lösningsförslag
och efter kursens slut sammanfattade vi vad vi hade lärt oss. Varje student
ﬁck till sist ge ett förslag till betyg på sig själva, utifrån de kriterier som
vi hade kommit överens om och skriva ett omdöme på kursen. Eftersom
detta arbetssätt uppskattades av studenterna så har vi arbetat på liknande
sätt med samma kurser ﬂera gånger. Studenterna känner sig oerhört delaktiga i hela processen.

Leder kursvärderingar till bättre undervisning
Leder kursvärderingar till bättre undervisning? Vi menar att det inte ﬁnns
någon garanti för att så är fallet utan det beror snarare på olika faktorer. En
förutsättning för att kursvärderingar ska bli ett konstruktivt hjälpmedel i
det dagliga arbetet är, som nämnts tidigare, att dess syfte är genomtänkt
och väl förankrat inom en ämnesgrupp och bland studenterna.
En annan viktig fråga är vad som händer när kursvärderingarna fyllts i.
Finns det något forum för att diskutera med kolleger och studenter om sin
självbedömning av en kurs och studenternas kursvärderingar? Eller sätts
kursvärderingarna in i en pärm utan reﬂektion och diskussion? Det förstnämnda är en förutsättning för att kursvärderingarna ska kunna användas
systematiskt och i ett långsiktigt perspektiv. Dessa diskussionsforum är
viktiga som ett medel för kontroll snarare än pedagogisk reﬂektion. Detta
gäller inte minst för nya lärare, som gärna känner sig hotade av kursvärderingar. Konsekvenserna av kursvärderingarna blir ofta då negativa med
78

sämre självförtroende som följd. Ett diskussionsforum kan i detta sammanhang ses som ett skyddsnät och medvetandegöra kursvärderingars
syfte och roll i undervisningen. Det är viktigt att kursvärderingar ses som
ett arbetsredskap för yrkesrollen som lärare och inte som en bedömning
av läraren som person.
När man startar en ny kurs första gången försöker man ta in information av tidigare lärare, läsa kursvärderingar och om möjligt tala med tidigare studenter. Kursvärderingar kan här bli ett tacksamt arbetsverktyg då
den nya läraren kan få en uppfattning om vad som fungerat bra med kursen och om studenterna har klagat och uppfattat vissa moment negativt.
Vi menar att kursvärderingar kan leda till bättre undervisning genom
att kolleger kan lära sig av varandra när man diskuterar varandras kursvärderingar, att bra kursvärderingar kan vara ett incitament i lönediskussionen och att mindre erfarna lärare kan få hjälp av mer erfarna lärare.
Genom exempelvis mentorskap kan den enskilde läraren få ökad förståelse
för att han eller hon måste ändra sitt beteende och sin metodik om man
ständigt får dåliga kursvärderingar.
Någon form av kollegehandledning är med andra ord önskvärd i en situation där allt ﬂer krav ställs på den enskilda läraren på dagens högskolor
och universitet. I sin diskussion om kollegehandledning betonar Tveiten
(998), liksom Illeris (200) ett helhetsperspektiv där såväl kognitiva, affektiva som kroppsliga aspekter måste ingå. Tveiten (998:3) deﬁnierar
handledning som ”... en verksamhet som har klara pedagogiska mål och som
bereder väg för utveckling eller vidareutveckling av kompetensen inom funktionsorienterade ämnen eller yrken.”
Denna form av kollegehandledning av lärarens självupplevda händelser
sker för närvarande på många lärosäten spontant genom att han eller hon
rådgör med en kollega efter hand som problem och frågor dyker upp. Tid
och resurser saknas ofta för en mer formell och systematisk handledning
mellan kolleger såväl inom som utom ämnet. Därmed ökas medvetandet
kring frågor om yrkets mål, metoder, ansvar och ämnesmässiga grund
(Tveiten, 998). Denna mer formaliserade kollegehandledning är nödvändig för att utveckla lärarens yrkeskompetens och yrkesidentitet och inte
minst för att ventilera och diskutera kursvärderingar och att använda andra kolleger som bollplank vid de dilemman, problem och erfarenheter
som man som lärare ständigt konfronteras med.
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Lärare lär av sin undervisning
Mona Fjellström

I detta kapitel presenterar Mona Fjellström, pedagogisk konsult vid Umeå
universitet, en modell för hur lärare kan utvärdera sin undervisning. Denna
självvärdering av lärare kan utgöra ett komplement till de kursvärderingar
som genomförs med studenter och kan ligga till grund för kvalitetsutveckling vid universitet och högskolor.

I de kursvärderingar som genomförs idag inom högskolan så är det som
regel bara studenterna som strukturerat och dokumenterat värderar undervisningen – lärarnas bedömning och reﬂektioner lyser så gott som alltid
med sin frånvaro. I den mån lärare diskuterar och reﬂekterar över kursernas förtjänster och problem så sker det oftast ad hoc och kunskapen
stannar odokumenterad hos den enskilde läraren. Förutom att detta synbart ger intryck av att ”endast” studenterna driver kursutvecklingen så går
mycken värdefull erfarenhet och kunskap förlorad.
Kursvärderingar kan lätt uppfattas som ett instrument för kundundersökningar där studenterna får bedöma om det är ”rätt” produkt som
levererats. Leverantörens (lärarens) uppgift är sedan att justera produkten
så att den tillfredställer kunderna och fortsatt är attraktiv på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad. Med ett sådant förfarande riskerar kursutvärderingarna att uppfattas som instrumentell kvalitetskontroll av både
studenter och lärare och inte som en strategi för att lära om ämnet, undervisning och den svåra konsten att lära.
På samma sätt som studenter förväntas lära tillsammans, med läraren
och andra, borde det vara givet att också lärare lär tillsammans och i dialog med andra. Studenterna är en viktig grupp då man som lärare vill lära
om sin undervisning för att kunna utveckla den, men det ﬁnns ﬂer undervisningsaktörer (doktorander, amanuenser, laboratorieassistenter, kursadministratörer och inte minst andra lärarkollegor) involverade i undervisningen som kan bidra med värdefulla synpunkter och perspektiv.
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Mitt bidrag i denna skrift har fokuserat på att beskriva en modell för
hur lärare kan reﬂektera enskilt och tillsammans med andra undervisare
över sin undervisning. Inspirationen har jag hämtat från Gunnar Handal
men modellen har utformats för att stötta lärares lärande om och i sin egen
praktik inom ramen för våra universitetspedagogiska kurser vid Umeå
universitet. Ett av syftena med att låta våra kursdeltagare pröva på denna
och andra utvärderingsmodeller är att förhoppningsvis bidra till att lärare
i större utsträckning också utvärderar och reﬂekterar kring sin undervisning tillsammans med andra.

Utvärdering tillsammans med en ”kritisk vän”
Utformningen av denna utvärderingsmodell har inspirerats av Gunnar
Handals artikel Kritiske venner som ﬁnns tillgänglig på: <http://www.
upc.umu.se/verksamhet/kursutvardering.html>.
I sin artikel argumenterar Handal för att undervisningen inte är betjänt av att hanteras som den enskilda lärarens slutna domän utan insyn
av jämbördiga professionella och utan att utsättas för den kritiska eller
utvecklande granskning som efterfrågas och uppmuntras i forskningen.
Med utgångspunkt i en reﬂektion kring några av de tänkbara orsakerna till
undervisningens privatisering (min anmärkning) skriver Handal:
Jeg tror [---] at universitetslærere ikke er profesjonelle som undervisere.

Han skriver vidare:
Jeg mener imidlertid ikke at vi skal stille krav til oss alle om at vi skal utvikle en slik fullstendig dobbel profesjonalitet – som fagperson og som
underviser. Derimot mener jeg at det bør være en utviklingsoppgave for
universitetet å bevege seg i retning mot en økt profesjonalitet i forhold til
undervisningen.

Denna ökade professionalitet går via utbildning men också, i analogi med
forskningen, via tillitsfulla, konstruktivt kritiska samtal med en kollega
– en ”kritisk vän” (eller ﬂera).
Det første er at forandring av betydning vanskelig kan skje av lærere som
arbeider enkeltvis. Flere må være involvert. Det andre er at forandringer
krever muligheter for (og jeg vil selv føye til: forventinger om) samtaler
om saken med kolleger. Det tredje er at det stilles krav til disse samtalepartnerne om at de – i tillegg til å være kolleger – skal være profesjonelle,
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dvs at de skal ha kompetanse for analyse, drøfting og ‘kritikk’ av undervisningen. Det fjerde er at også andre enn ens umiddelbare kolleger kan
være nyttige deltakere i slike diskurser, kan bringe noe annet inn i dem
enn kollegene kan. En forutsetning er imidlertid at den ‘eksterne’ står i et
forhold til disse lærerne der vedkommende oppleves som [] ‘signiﬁkante
andre’ – en person hvis synspunkter man bryr seg om og som man derfor
lytter til og tar modell av. Det er i denne rollen jeg særlig ser ‘den kritiske
vennen’.

Vid Umeå universitet har vi under ett antal år, på en av våra universitetspedagogiska kurser, inkluderat ett eget arbete för deltagarna utformat efter
Handals tankar. Inledningsvis var det upplagt så att samtliga kursdeltagare, via Universitetspedagogiskt centrum, ﬁck en erfaren kollega som kritisk vän. Tanken var att den mer erfarna kollegan skulle guida den yngre
genom att ställa kloka frågor och bidra med sina erfarenheter. De senare
årens kraftiga ökning av kursdeltagare har dock lett till att vi istället ”parar ihop” kursdeltagare två och två för att de ska vara kritiska vänner åt
varandra. Inledningsvis befarade vi att det skulle innebära en kvalitetsförsämring men erfarenheterna har snarare visat att det ﬁnns en poäng i att
låta någorlunda jämbördigt erfarna lärare diskutera för dem viktiga frågor
i undervisningen. Nyblivna lärare eller doktorander som undervisar har
andra funderingar än lärare med lång erfarenhet.
För att ändå skapa en grund för kontrasterande synpunkter parar vi ihop
de kritiska vännerna så att de ska komma från så olika ämnen som möjligt
– en lärare från historia med en lärare från fysik, läraren från designhögskolan med läraren från socialt arbete. Förtjänsten i att låta erfarenhetsmässiga likar mötas blev att deltagarna får utvecklas från den pedagogiska
plattform de har samtidigt som kultur- och erfarenhetsskillnaderna skapar
spännande nya funderingar.
För de allra ﬂesta av våra kursdeltagare har denna uppgift varit mycket
uppskattad. En återkommande kommentar vid våra utvärderingar har varit att man vill försöka ﬁnna en kritisk vän (lärarkollega, doktorandkollega
eller annan god vän vid universitetet) som man även fortsättningsvis kan
föra denna typ av samtal med. Några deltagare har framhållit värdet av att
den kritiske vännen ”kan” ämnet men de ﬂesta har istället poängterat att
det motsatta är viktigt för då fokuserar man på undervisningen och inte
vad som borde undervisas i ämnet. En överraskande erfarenhet för många
har också varit upplevelsen av att ”se” sin egen undervisning då de auskul-
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terar hos sin kritiska vän. Som en kvinnlig deltagare sade: ”genom att se
det hon gjorde ﬁck jag nya ögon för min egen undervisning”.
Förutom att öppna undervisningen för kollegial analys, reﬂektion och
diskussion ﬁnns det också en annan viktig poäng med denna utvärderingsmodell – den ger en grund för att utveckla ett språk, både muntligt
och skriftligt, för undervisning eller pedagogik/ämnesdidaktik. En av de
största svårigheterna i att utveckla undervisningen är att lärare ofta saknar ett språk för sitt undervisningsarbete. Ingången i undervisningen har
många gånger varit att efterlikna andra lärare man sett i ämnet eller i andra
sammanhang, vanligtvis utan stöd av samtal med seniora lärare. Denna
erfarenhetsbaserade utformning av lärarroll och undervisning ger dålig
grund för samtal och för att närma sig pedagogiska eller ämnesdidaktiska
texter. Lärare vet inte var eller om sådana texter ﬁnns, och när de väl stöter
på en text utgör det skrivna språket ett hinder.
Vid genomförandet av det kritiska vän-arbetet på vår kurs har vi upprepade gånger upplevt lättnaden och hungern hos lärare som upptäcker att
de kan och törs uttrycka sig kring sin egen och andras undervisning. När
de väl får formulera sig om sin undervisning både muntligt och skriftligt
upptäcker de nya saker i sin lärargärning och får en ökad lust att också ta
del av andras reﬂektioner kring undervisning och lärande.

Genomförande
Innan du prövar på en utvärdering med en kritisk vän är det viktigt att
både du och din kritiske vän läser och diskuterar Handals artikel. För att
undvika risken för en negativ icke önskvärd kritik är det viktigt att ni båda
är överens om det ni ska göra.
Modellen vi använt består av två delar där du kan välja att genomföra
båda eller bara den inledande delen:
. ett muntligt framförande i den egna arbetsmiljön med åtföljande reﬂekterande samtal med en eller två ”kritiska vänner” och
2. en didaktisk analys av egen presentation eller undervisning.
Syftet är att hjälpa dig att lära känna dig själv i ditt lärararbete och att
genom ett reﬂekterande samtal tillsammans med en kollega, kritisk vän,
pröva på att ge och få handledning i undervisningsarbetet. Målsättningen
är dels att du genom att öka medvetenheten om din läraridentitet ska
kunna utveckla de starka sidorna och minimera eﬀekterna av de svaga,
dels att du ska få redskap för att tillsammans med andra utveckla under84

visningen och dig själv samt dina lärarkollegor som lärare. Dokumentationen kan ingå i din pedagogiska meritportfölj.
Det första steget är att identiﬁera en kritisk vän. I artikeln av Handal,
förklaras tankegångarna kring en kritisk vän. Du och din kritiska vän ska
vara överens om att fungera som en särskild samtalspartner för varandra
när det gäller undervisningsfrågor. Nästa steg blir att besöka varandra för
att lyssna på ett undervisningstillfälle och ha ett reﬂekterande samtal kring
det genomförda. Undervisningen kan vara en föreläsning, grupphandledning, enskild handledning, laboration, presentation i universitetets utåtriktade verksamhet eller något annat som du vill diskutera med din vän.
Om ni kommer överens om att genomföra auskultationen vid ett handledningstillfälle, tänk då på att informera studenterna eller doktoranderna
i förväg så att de har möjlighet att tacka nej om de inte vill medverka. Efter ert besök eller samtal ska den som genomförde undervisningen, med
stöd av samtalet och eventuell pedagogisk teori, göra en didaktisk analys
av sitt arbete.

Muntligt framförande med reﬂekterande samtal
Kom så snart som möjligt överens om ett tillfälle då ni kan besöka varandra för auskultation. Auskultationen genomförs optimalt i tre steg. Först
en kortare träﬀ ett tag innan undervisningens genomförande då ni samtalar kring förutsättningar, syfte, planer och målsättning för den aktuella
undervisningen. Sedan genomförs själva auskultationen då den kritiska
vännen observerar och för korta noteringar kring undervisningen – gärna
med utgångspunkt i det samtal som genomfördes inledningsvis. Slutligen
har man ett efterföljande reﬂekterande samtal. Samtalet bör helst ligga i
direkt anslutning till auskultationen.
Vid varje träﬀ inleds samtalet med att den som genomför undervisningen redogör för sina tankar och frågeställningar. Det är din kollega som
ska få stöd för sin utveckling, du är där för att fungera som reﬂektionsstöd
– inte expert eller bedömare. Tänk på att ett förtroendefullt samarbete är
en viktig förutsättning för att samtalet ska ge din kollega möjlighet att
utvecklas som lärare.
Din uppgift är att hjälpa din kollega att utveckla undervisningen genom
ett reﬂekterande samtal. Samtalet utgår ifrån kollegans tankar inför undervisningen samt hennes eller hans erfarenheter. För att ett givande samtal ska kunna utvecklas behövs tillräckligt med tid (avsätt 45–60 minuter
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för samtalet) och en lugn plats att samtala på. Se till att ni är överens om
syftet med samtalet. Samtalet ska ge din kollega möjlighet att:
• göra en didaktisk analys av undervisningen
• distansera sig från den egna undervisningshandlingen
• öka hennes eller hans självinsikt och förmåga till reﬂektion.
Formen för samtalet bör vara dialogiskt och så långt som möjligt problematiserande eller analyserande. Du bör ställa öppna, analyserande frågor
så att samtalet förs framåt omkring undervisningsprocesser, interaktionen
i klassrummet, studenters lärandestrategier och lärarrollen.
Då mångfaldsaspekter och genusperspektiv är angelägna utvecklingsområden bör ni diskutera det i relation till den genomförda undervisningen. Exempel på frågor kan vara: I vilken utsträckning är mångfalds- och
genusaspekter beaktade när du har planerat och genomfört undervisningen?
Inträﬀade något som kan ha koppling till mångfalds- eller genusaspekter? Hur
skulle du kunna utveckla din undervisning så att den tar mångfalds- och genusaspekter i beaktande?
Du har möjlighet att ge din kritiske vän konstruktiv kritik. Detta bör
ges efter det att hon eller han själv har givits möjlighet att resonera och
dra slutsatser. Responsen kan bidra till att koppla din kollegas undervisningshandlingar till den aktuella presentationens eller kursens mål eller
ge alternativa idéer om genomförande eller planering.
Vid slutet av samtalet är det bra att göra en sammanfattning så att det
blir tydligt vad ni diskuterat er fram till, hur samtalet uppfattats och om
syftena uppnåtts.

Didaktisk analys av egen presentation eller
undervisning
Efter genomförandet av din muntliga presentation och det reﬂekterande
samtalet med din kritiska vän kan du göra en didaktisk analys av din presentation. Analysen görs skriftligt med en omfattning av en till två A4sidor. Analysen ska skrivas som en problematiserande reﬂektion över den
genomförda presentationen. Ta gärna stöd av samtalet du hade med din
kritiske vän.
Analysen ska innehålla en beskrivning eller motivering av det du tyckte
blev bra och något eller några förslag till förbättring och utveckling. Du
ska dessutom beskriva hur du beaktat mångfalds- och genusaspekter och
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hur det eventuellt kan utvecklas. Förutom detta kan analysen till exempel
utgå från några av följande frågor:
Varför ges kursen/Varför hade du presentationen?
Hur ser utbildningsmiljön eller undervisningstraditionen ut på din institution?
Vad visste du om studenterna eller åhörarna?
Vilket mål hade du med din presentation?
Hur tänkte du då du planerade presentationen?
Hur genomförde du presentationen? (När, tid, material, miljö, disposition,
pedagogisk modell m.m.)
På vilket sätt stöttade din presentation studenternas eller åhörarnas lärande?
Hur upplevde du att det gick och varför?
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DEL 2. LÄRARES OCH STUDENTERS
ANSVAR OCH ROLLER

Under detta tema presenteras bidrag till antologin som tagit fasta på betydelsen av aktörernas roller när det gäller såväl planering som genomförande
av kursvärderingar. Ett särskilt fokus ligger på studenternas medverkan i
kursvärderingsprocessen.
Det första kapitlet kommer från Växjö universitets studentkår, som inte
bara betonar att studenterna ska vara medaktörer i kursvärderingsprocessen utan också visar genom ett exempel hur studentkåren kan vara
drivande för att utveckla och införa system för kursvärderingar. I kapitlet beskrivs hur studentkåren med stöd från universitetsledningen tagit
fram en checklista och ett dokument som beskriver en ”lägsta nivå” för
genomförandet av kursvärderingar. Dessa är tänkta att fungera både som
blåslampa och som hjälp när enskilda institutioner och lärare ska utarbeta
rutiner för kursvärderingar.
I det andra kapitlet beskrivs ett exempel där studenternas medverkan
i kursvärderings- och utvärderingsprocessen gjorts till en integrerad del i
själva undervisningen på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. I
de försök som beskrivs av lärare på utbildningen för att engagera studenter
i kvalitets- och förändringsarbetet har en diskussion om lärares och studenters respektive roller och ansvar kommit att spela en stor roll.
Det tredje kapitlet är författat av en utbildningsansvarig lektor och en
studentrepresentant vid Linköpings universitet och behandlar kursvärderingssystemet som en helhet där olika metoder har olika funktion. Det
system som beskrivs praktiseras på det religionsvetenskapliga programmet
vid Linköpings universitet. I bidraget diskuteras förutom olika metoders
problem och förtjänster också lärares och studenters roller och ansvar i
kursvärderingsprocessen.
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Studentkåren som drivande aktör
för införande av kursvärderingar
Carina Fransson & Johanna Åkesson

I detta kapitel, som kommer från studentkåren vid Växjö universitet, beskrivs en process för att ta fram en modell för kursvärderingar. I arbetet
med att försöka få alla lärare och institutioner att genomföra kursvärderingar togs en checklista och ett så kallat brist på annat-dokument fram
av studentkåren.

Bakgrund
Studentkåren i Växjö beslutade sig hösten år 2003 för att arbeta fram en
kursvärderingsmodell som universitetet kunde använda ”i brist på annat”
samt att ta fram universitetsgemensamma målsättningar för arbetet med
kursvärderingar. En projektgrupp som skulle arbeta fram dessa dokument
tillsattes. Gruppens kärna bestod av studenter men hela tiden fanns kontakt med rektorn och andra personer som till exempel dekaner, prodekaner
och lärare som hade ett särskilt intresse av kursvärderingsfrågor. Universitetets rektor, som tyckte att detta var ett viktigt projekt, skrev tillsammans med studentkårens vice ordförande ett brev som gick ut till alla
lärare. I brevet bad man de som var intresserade av kursvärderingsfrågor
att höra av sig till projektgruppen med idéer om hur man bäst genomför
kursvärderingar.
Till en början sammanställdes argument för varför kursvärderingar är
viktiga, och hinder som kunde dyka upp i arbetet identiﬁerades. Problematiken med att studenter många gånger inte bryr sig om att genomföra
kursvärderingar och att det ibland förekommer personangrepp mot lärare
i kursvärderingarna diskuterades ingående. Från dessa diskussioner ﬁck vi
fram två viktiga utgångspunkter som varit en röd tråd i arbetet. Den första
var att kursvärderingar ska utformas så att de inte inbjuder till personangrepp på lärare. Det kan annars bli en arbetsmiljöfråga för universitetet
om en lärare upprepade gånger får kommentarer kring sitt utseende och
liknande som inte har med undervisningen att göra. Den andra utgångspunkten var att återkopplingen av resultatet på kursvärderingarna måste
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bli bättre för att studenterna ska kunna känna att de har en roll att spela
i kursvärderingsarbetet och att de ska vara villiga att axla det ansvar för
kursutvecklingen som kursvärderingen innebär.
Kursvärdering är ett gemensamt ansvar för både lärare och studenter
och det är därför självklart att ett sådant här arbete också måste vara en gemensam ansträngning. Gruppen gick ut på så många olika möten och träffar som möjligt för att berätta om projektet, detta för att ytterligare sprida
informationen och väcka intresse för projektet. Gensvaret var mycket positivt, men det var få som ansåg sig ha tid att engagera sig ytterligare i arbetet. I samband med detta informationsarbete, bad gruppen också alla
utbildningsföreningar att lämna in goda exempel på kursvärderingar som
redan fanns i organisationen.
I ett försök att hitta en minsta gemensamma nämnare för vad som ska
utvärderas för att resultatet ska leda till utveckling av utbildningen utformades en enkät med ett nittiotal påståenden som skulle bedömas utifrån
om de var mycket viktiga eller helt oviktiga att utvärdera. Man kunde även
markera om man inte hade någon åsikt om påståendet. Enkäten delades ut
på möten med institutionsstyrelser, grundutbildningsnämnder och utbildningsföreningar. Vid en sammanställning av resultatet ﬁck vi fram ett antal aspekter som både lärare och studenter tycker är viktiga, ett antal som
bara lärarna tyckte var viktiga och ett antal som bara studenterna tyckte
var viktiga. Utifrån detta resultat började vi utforma det som vi kallade
ett brist på annat-dokument.

I brist på annat
Ett så kallat brist på annat-dokument utarbetades i syfte att ge stöd åt lärare som kanske inte alltid har tid, ork eller lust. Tillsammans har ca 50
studenter och 50 lärare vid Växjö universitet fyllt i en enkät och kommit
fram till ett begränsat antal områden som är absolut viktigast att ha med
när man värderar en kurs. Detta är den lägsta nivå som studenter och lärare anser behövs för att utvärderingarna ska kunna leda till kvalitetshöjning av utbildningarna.
Dokumentet är uppbyggt kring rubriker som kan användas i enkätform
eller muntligt, enskilt eller i grupp. Det är också fritt för den som önskar
att utveckla dessa rubriker till mer konkreta frågor eller plocka de som
passar bäst för kursen. Tanken är att det ska fungera som en verktygslåda där man plockar det verktyg som passar. Allra bäst blir det så klart
om det görs i samarbete mellan studenter och lärare. Metoden är inte det
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viktigaste utan huvudsaken är att resultatet ska vara kvalitetshöjande och
utvecklande för kursen samt att resultatet och beslut om åtgärder ska förmedlas till studenterna. Frågorna som ﬁnns i de olika kursvärderingarna
kan modiﬁeras efter vad som passar den aktuella kursen.

Lägsta nivå på kursvärdering
Kursens mål är mycket viktigt att utvärdera. Det inkluderar överensstämmelse mellan innehållet och kursens övergripande mål, förekomsten av en
röd tråd genom kursen, förekomsten av en röd tråd mellan vad som lärs
ut och vad som examineras, nivån på kursen och hur den förhåller sig till
andra kurser, rimligheten i målen för kursen samt litteraturen i förhållande
till kursens innehåll. Examination och organisation är en annan viktig
punkt, till exempel hur informationen och organisationen kring kursen
varit, förekomsten av tydliga riktlinjer, upplevelse av rättvisa i betygssättning och förekomsten av tydliga betygskriterier. När det gäller inlärningssituationen bör man värdera lärarens tillgänglighet, pedagogiska förmåga,
engagemang och förmåga att administrera kursen samt studentens förtroende för att läraren tar till sig förslag på förändringar. Kunskapsutfall innebär att studenten värderar sina kunskaper efter kursens slut om förmågan
att analysera, tänka kritiskt, lösa problem, kommunicera, förstå olikheter
och applicera teorier på verkligheten men även studentens engagemang i
utbildningen och hur mycket tid han eller hon har lagt ner.

Checklista
Checklistan ska användas av samtliga lärare oavsett om man väljer att använda sig av någon av metoderna föreslagna här eller om man har en egen
bra metod att utvärdera med. Checklistans utgångspunkt är högskoleförordningen. När läraren har kryssat i alla rutor kan denne försäkra sig om
att kursvärderingen verkligen levt upp till högskoleförordningens krav.
Nedan återﬁnns checklistan.

93

Checklista för genomförande av kursvärderingar vid Växjö
universitet

Den ämnesansvariga ansvarar för samtliga moment i kursvärderingsprocessen men kan delegera utförandet till någon lämplig person. Om någon ruta
inte kan kryssas i skall en motivering till varför momentet inte har genomförts
lämnas under ” övriga kommentarer”. Fetad text är hämtad ur högskoleförordningen 1 kap § 14.
Kursens namn och kurskod:
Kursansvarig:
Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en
möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom
en kursvärdering som anordnas av högskolan.
� Kursen har utvärderats.
� Studenterna blev i förväg informerade om när kursvärderingen skulle genomföras.
� Studenterna informerades på introduktionen om sina rättigheter till kursvärderingar.
� Studenterna ﬁck information om kursens mål och syfte vid introduktionen.
� Studenterna ﬁck information om kursens mål och syfte vid kursvärderingstillfället.
� Studenterna hade möjlighet att påverka sättet på vilket kursen utvärderades.
� Studenterna har av läraren uppmuntrats att delta i kursvärderingen och
fått information om vikten av kursvärderingar samt vikten av studenten
som medaktör i utbildningarnas utveckling.
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna.
� Kursvärderingen har sammanställts.
� Kursvärderingen har genomförts på ett sådant sätt att sammanställningen
ger ett meningsfullt och förståeligt resultat.
Högskolan skall informera om resultaten.
� Studenterna som gjort kursvärderingen har informerats om resultatet.
� Prefekten har informerats om resultaten av kursvärderingarna.
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Högskolan skall informera om eventuella beslut om åtgärder som kursvärderingarna har inneburit.
� Studenterna informerades vid kursstarten om resultatet av föregående studenters kursvärderingar samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
det.
� Studenterna ﬁck vid kursstarten en motivering till varför man eventuellt
inte ändrat på sådant som fått kritik av studenterna.
� De studenter som genomgått kursen har informerats om vilka åtgärder man
gjort med anledning av resultatet av deras kursvärderingar.
� De studenter som genomgått kursen har fått en motivering till varför man
eventuellt inte ändrat på sådant som de kritiserat.
Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.
� Resultaten och besluten om förändringar utifrån kursvärderingarna har
lämnats till de berörda utbildningsföreningarna.
� Resultaten och besluten om förändringar ﬁnns att tillgå hos såväl institutionssekreteraren som kursansvariga lärare.
� Resultaten och besluten om förändringar har lagts ut på kursens webbsida
på studentportalen.

Övriga kommentarer
Tips!
Bilda lärarlag och arbeta med kursvärderingar tillsammans. Detta underlättar arbetet och kan vara ett stöd för den enskilda läraren.
En väl uppdaterad kursplan underlättar när kursen ska värderas.
Om det är svårt att nå studenterna som gått kursen och meddela resultatet kan
man ordna gruppsändningar av e-post, lägga ut sammanställningen på kursens
webbsida på studentportalen, skicka ut resultatet tillsammans med tentamensresultatet eller medverka vid introduktionen på studenternas nästa kurs.

Vikten av många aktörers delaktighet
Projektledare för arbetet har studentkårens utredare varit, vilket har inneburit att arbetet hela tiden har haft en fast knytpunkt som kunnat ha det
övergripande ansvaret på sitt bord och jobba med frågan kontinuerligt.
Detta är att rekommendera eftersom det ger ökad kompetens och möjlig95

het att driva frågan vidare oberoende av hur möjligt det är för intresserade
studenter och lärare att delta. Det är däremot viktigt att ha såväl lärare som
studenter med hela vägen eftersom de sitter med insyn och tankar som är
viktiga för att arbetet ska fungera i realiteten.
Den ”mjuka” linjen med delaktighet för alla kändes som rätt väg att gå
men vi har också emellanåt fått kritik för den. En del har tyckt att vi borde
kräva mer och inte dra ut på tiden så mycket. Dock tror vi att en sådan taktik skulle tas emot negativt i en organisation som universitetet och därmed
kanske vara kontraproduktiv. När arbetet drar ut på tiden kan det ibland
vara svårt att hålla entusiasmen och intresset vid liv hos dem som engagerat sig i projektet men då är det viktigt att hela tiden låta alla ha insyn
i hur projektet fortskrider. Vi hade hoppats på ett större gensvar från universitetets lärare, när universitetets och studenternas främsta företrädare
tillsammans skriver ett brev till var och en av universitetets lärare önskar
man att mer än en handfull reagerar. Gruppen var också på väg att ge upp
projektet ett par gånger eftersom det kändes som intresset var så svalt.
Alla lärare på universitetet har haft möjligheten att bidra med sina synpunkter och det kändes som en bra och viktig utgångspunkt för att kunna
förändra något. Även om responsen från universitetslärarna inte har varit
så stor, känns det som ett bra stöd att vi har givit samtliga en möjlighet att
vara med och tycka till kring det arbete vi gjort. Det har även varit mycket
positivt att ha rektorns stöd och intresse med under hela processen. Det ger
stöd och pondus åt projektet och sätter det på universitetets dagordning,
något som inte är vanligt förekommande när studentkåren annars driver
projekt. Det kändes viktigast att ha med just rektorn och även dekaner
från universitetets sida, dels för att det ligger inom deras ansvarsområden
och dels för att undvika att lägga ner massor med arbete på något som inte
gillas på högsta nivå och därmed riskerar att stoppas.

Informationsspridning
Grundutbildningsnämnderna vid universitetet har beslutat att ställa sig
bakom det förslag som projektgruppen lagt fram och nu kommer diskussioner att föras med rektorn om genomförandet och hur informationen ska
spridas i universitetsorganisationen. När det gäller informationsspridning
kommer antagligen ett samarbete med utbildningsföreningarna bli aktuellt eftersom de kan driva på institutionerna lättare än vad studentkåren
kan göra. Men det kommer antagligen också att krävas en hel del informationsinsatser både gentemot lärare och studenter.
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Lärdomen som vi dragit är att denna information bäst sprids genom
diskussioner i olika forum även om det är ett resurskrävande sätt att gå
tillväga. En uppföljning blir också angelägen efter en tid för att se om
checklistan och verktygslådan har fungerat och använts. Vi tror att det
ﬁnns en risk att man inte ser checklistan som tillräckligt tvingande men
i så fall kan man arbeta om checklistan till ett dokument med riktlinjer.
Kanske ska man utvärdera projektet tillsammans med några av de lärare
och studenter som använt sig av kursvärderingsprojektet och se om revidering och förändring blir aktuellt.
Gruppens förhoppning är också att man vid kommande höst- och vårdialoger (som är ett återkommande möte mellan universitetsledningen och
institutionerna) ska återrapportera kring användandet av checklistan och
verktygslådan. Det är viktigt att påpeka att arbetet med kursvärderingar
är ett ständigt arbete för att utveckla, förnya och förbättra. Detta projekt
är en del i den processen.

Återkoppling
En av de viktigaste utgångspunkterna har varit att se till att återkopplingen
av resultatet på kursvärderingarna fungerar eftersom det skapar en negativ
trend om studenterna får göra kursvärderingar och sedan inte får veta vad
som sker med resultatet. Då riskerar man att studenterna struntar i att genomföra kursvärderingar och även att de som genomför dem inte tar dem
på allvar. Detta har varit den viktigaste men också den svåraste delen i
kursvärderingsprocessen. Om vår checklista fungerar på det sätt vi hoppas
bör dock återkopplingen till studenterna bli väsentligt bättre framöver.

Studentkårens roll i förändringsarbetet
Anledningen till att studentkåren tog på sig ansvaret för att driva ett sådant
här projekt för kursvärderingsarbete var att man inte ansåg att universitetet
tog frågan på tillräckligt stort allvar. Grundutbildningsnämnderna har nu
visat intresse för frågan och studentkåren anser att det nu måste vara deras
ansvar att driva frågan vidare. Studenterna och studentkåren kan fungera
som en startmotor för att arbetet med kursvärderingarna ska förbättras,
men ansvaret kan aldrig helt läggas över på dem. Lärosätet måste själva förstå vikten av ett fungerande kursvärderingssystem och se till att det leder
till den bästa möjliga utbildningen. Studentkårens roll blir nu att informera studenterna om deras rättigheter, skapa en vilja hos dem att utnyttja
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sina rättigheter och följa upp att universitetet sköter sina åtaganden. Det
ﬁnns en risk med att det just är studenter som driver projekt som detta och
det är att ansvarsbördan kan hamna hos dem, istället för hos lärarna, och
det måste vi undvika. Kursvärderingar och utbildningarnas utveckling är
både studenters och lärares ansvar men ansvaret för att kursvärderingar
görs måste alltid ligga på läraren.

98

Utvärdering i form av medverkan
och samverkan
Margreth Johansson

I bidraget från lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad redovisas ett
försök att integrera kursvärdering och utvärderingspraktik som en del i
utbildningen. Detta försök syftade bland annat till att öka studenternas
engagemang i kursvärderingsarbetet.

Kursvärderingar kan genomföras utifrån olika syften, men tyvärr är det
långt ifrån alltid syftena är uttalat formulerade. Detta är givetvis problematiskt eftersom det då blir oklart vad kursvärderingen ska användas till.
Vi har ofta iakttagit att studenternas engagemang inte är särskilt stort när
det gäller kursvärderingsarbetet. Det låga engagemanget gör det än viktigare att diskutera kursvärderingarnas syften.

Ställningstaganden och utgångspunkter
Vårt inlägg i diskussionen om kursvärderingar sker genom att vi redovisar
och diskuterar ett speciﬁkt utvärderingsupplägg, som tar avstamp i tankar
om det aktiva engagemangets betydelse för lärande och kunskapsutveckling (se t.ex. Wenger 998) samt i lärarutbildningens uppdrag att utveckla
och använda arbetsformer som inbjuder till inﬂytande, delaktighet och
ansvar. Ett uppdrag som formuleras på olika nivåer och av olika aktörer,
nationellt t.ex. i SOU 999:63, från studentkåren t.ex. i Sveriges Förenade
Studentkårer (Dnr: U205-5/002) samt i lokala dokument, t.ex. i Högskolan Kristianstad, Kursplan, AAUA0.
Formuleringar såsom ”att studenten skall ses som medaktör” (SOU
999:63, s. 299) och ”som medaktör både kan och bör studenten bidra
till planering och genomförandet av undervisningen” (Ds 998:5, s. 84)
kan t.ex. innebära att studenter är en resurs som kan dela med sig av sina
erfarenheter. Studentinﬂytande har också vidare formulerats som ”… en
process som sker i samverkan med lärarna under informella former i det
dagliga arbetet”. (Ds 998:5, s. 5.)
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Utifrån dessa skrivningar och våra erfarenheter av utvärderingsarbete,
föddes idén om en utvärderingsvecka för lärarstuderande. Erfarenheter
från ett utvecklings- och utvärderingsarbete genomfört höstterminen 2002
kom att bli centrala för det fortsatta utvecklings- och utvärderingsarbetet,
så först återvänder vi till denna termin.

Första försöket – medverkan och samverkan
En mindre grupp studenter medverkade i ett försök med en ny utvärderingsmodell hösten 2002. Det var då vi på allvar insåg att om frågor som
rör kursvärdering anknyter till de dagliga studierna ökar intresset och engagemanget för utvärdering hos studenter. Att som student få vara delaktig
och medverka i den process som syftar till att hantera och lösa uppgiften
att utvärdera upplevdes som meningsfullt och engagerade studenterna.
En av våra slutsatser var att mötena mellan studenter blev kreativa processer där det upplevda, men tidigare oartikulerade, ﬁck möjlighet att lyftas
fram och bearbetas.
Vi såg studenterna som en resurs, samtidigt som de allt eftersom tiden
gick intog en roll av förnyare. Att få medverka i en utvärderingsprocess
på ett så aktivt sätt var för dem en ny upplevelse. De hade i inledningsskedet en traditionell föreställning om att det var läraren som utformade
kursvärderingen, valde frågor etc. och att de pliktskyldigt skulle svara på
de frågor som ställdes. Att ha ansvaret för att redovisa resultatet för andra
studiekamrater och få synpunkter på resultatet var också en ny erfarenhet
för dem. Detta ledde till diskussion kring utbildningen och det framtida
arbetet som lärare samt reﬂektion över vad de varit med om och varför
resultatet blev som det blev.
Detta var huvuddragen i den analys som gjordes av försöket med den
nya utvärderingsmodellen i vilket en mindre grupp studenter medverkade
(Johansson & Ottosson, 2003; Johansson, 2003). Utvärderingsarbetet genomfördes som en examinationsuppgift för denna grupp studenter. Syftet
var att skaﬀa erfarenheter kring studentmedverkan i utvärderingsarbete.
Uppgiften byggde på att studenterna samlade information genom intervjuer samt därefter sammanställde och analyserade resultatet. Intervjufrågorna handlade om studenters upplevelser under den första terminen på
lärarutbildningen.
Vid fyra tillfällen träﬀades studenterna och de två handledarna. Studenterna erbjöds handledning i mindre grupper och enskild återkoppling
och uppmanades att ge varandra återkoppling och diskutera spörsmål i
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gruppen, utan handledare. Ingen utnyttjade erbjudandet om handledning
i grupp. Några utnyttjade erbjudandet med återkoppling, vilket framför
allt skedde genom e-post. Några valde att arbeta i par, övriga arbetade
enskilt. Efter sammanställning och analys skrev varje student en rapport.
Studenterna redovisade resultaten för studiekamrater och personal inom
lärarutbildningen.

Utvecklings- och utvärderingsarbetet
Det övergripande syftet med det fortsatta utvecklings- och utvärderingsarbetet35 var att ta fram information som kunde leda till en integrering av
utvärderingsarbete i verksamheten. Ett delsyfte var att utveckla utvärderingsmodellen genom att pröva den med ett stort antal studenter samt att
tillämpa olika metoder för insamling av information.
Först identiﬁerade lärarlaget kritiska områden inom utbildningen. Därefter valdes insamlingsmetoden och frågorna formulerades. Arbetet fördelades mellan lärarna och arbetet med studenterna organiserades. Till
sist genomfördes utvärderingsveckan. Målet var att involvera alla lärarstudenter i kursvärderingsprocessen, aktivera och engagera dem genom medverkan och skapa en kommunikativ lärandemiljö i samband med kursvärderingen. Vi valde därför så långt som det var möjligt att utgå från de
arbetsformer, arbetssätt och verktyg som redan användes i de olika studentlagen.36
Ett studentlag använde den ursprungliga utvärderingsmodellen. Dessa
studenter övade under terminens gång intervjuteknik, coaching i grupp
och deltog i grupphandledning. Ett annat lag träﬀade regelbundet under
terminen kontaktlärare, som även fungerade som seminarieledare. På så
sätt skapades relationer som vi ansåg vara värdefulla att ta tillvara. Arbetet i
detta lag utgick från en skriftlig individuell kursvärdering, som först diskuterades i basgruppen och sedan i klassen tillsammans med kontaktlärare.
Eftersom studenter och lärare i ett lag under terminen använde kommunikationsplattformen First Class för både information och diskussion föll det
sig naturligt att plattformen även användes under kursvärderingsarbetet.
35. Lärarlaget bestod av kursansvarig Margreth Johansson och lag- och handledarna Madeleine Beckman, Per-Ola Holmquisth, Kathe Ottosson samt Ann
Steen. Cirka 450 studenter medverkade.
36. Varje studentlag bestod av 100–150 studenter, delade i tre eller fyra klasser.
Varje klass var delad i basgrupper. Fem till sex studenter bildade en basgrupp.
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Under planeringens gång beslöt vi att ett lag, för jämförelsens skull, skulle
använda den för lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad vanligaste
modellen, nämligen webbaserad enkätkursvärdering.
De områden som vi samlade information kring var: arbetsformer, kurslitteratur och studentens egen arbetsinsats under terminen. Dessa områden hade varit föremål för diskussion tidigare, utan att någon förändring
skett. Vi hade farhågor om att en del studenter inte läser kurslitteraturen.
Vi funderade också över hur arbetsformerna skulle kunna förbättras för att
bättre motivera studenterna. Kursvärderingen kom därför att koncentreras
till områdena som anknyter till ansvar och eget lärande. Den första frågan
kom därför att handla om studentens synpunkter på de arbetsformer som
använts och vad dessa inneburit för lärandet. Andra frågan handlade om
hur kurslitteraturen bearbetats och vad detta inneburit för det egna lärandet. Till sist skulle studenten ta ställning till den egna arbetsinsatsen och
det egna lärandet under terminen.

Deltagande och engagemang
Deltagandet i de två lag som intervjuade respektive diskuterade med kontaktlärare var högt, liksom för laget som använde First Class-plattformen.
Deltagandet och engagemanget var lågt i det studentlag som besvarade
enkäten. De studenter som ﬁck stöd av lärare gjorde överlag intressantare
och innehållsmässigt bättre redovisningar. De redovisade också oftare alternativa tolkningar av resultaten.
Vi uppmärksammade att deltagande och engagemang ökade när studenterna förväntades närvara och/eller medverka i hela processen. Det
visade sig också att studenterna var mer aktiva i basgrupperna än i klasserna. Lärarens närvaro aktiverade studenterna. Vi kan därför konstatera
att när kursvärderingen inte är ett obligatoriskt och närvarokontrollerat
kursmoment resulterar detta tyvärr i ett lägre deltagande.
Vissa studenter menade att formen att kursvärdera genom First Classplattformen medförde att den individuella uppfattningen ”slätades ut” eftersom en klassammanställning gjordes. Dessa studenter var således inriktade på att den enskildes synpunkter skulle vara tydliga i resultatet.
Emellertid bidrog diskussionerna i samband med sammanställningen till
att studenter blev medvetna om hur t.ex. en och samma undervisningssituation kan uppfattas och beskrivas på olika sätt. Liknande upptäckter gjordes i samband med intervjuerna och diskussionerna med kontaktlärare.
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Studenternas förväntningar och syn på
utvärderingsveckan
Flertalet studenter såg momentet utvärdering som en del i lärandet. Dessa
studenter sade sig ha varit engagerade och lagt ner mycket tid på arbetet. Det fanns dock studenter som menade att veckan var ointressant,
meningslös och följden blev att det personliga engagemanget var minimalt. De studenter som hade förslag på hur kursvärderingen borde ha genomförts ansåg att en enkät hade varit att föredra. En tolkning kan vara
att många studenter ser kursvärderingar som något som är påtvingat. De
måste lämna sina synpunkter och läraren ska samla in, bearbeta och sammanställa informationen. Många sätter förmodligen likhetstecken mellan
att fylla i enkäter och att kursvärdera.

Diskussion
Uppfattningar om att det är lärarna som ska utvärdera och att studenterna
sällan får någon nytta av en kursvärdering var vanliga. Det blir därför angeläget att uppmärksamma vilka förväntningar och tidigare erfarenheter
studenterna har, och hur de uppfattar arbetsformerna i samband med utvärderingar. Detta är viktigt för att process och resultat inte ska påverkas
i negativ riktning. Frågan om vem som bör samla, analysera och återföra
resultat behöver diskuteras. Bör studenterna medverka aktivt? Är en integrering av ett kursmomentet som kallas utvärdering angeläget?
Ett aktivt deltagande av både studenter och lärare krävs för att utvärderingsresultaten ska kunna bli underlag för en positiv utveckling. För att få
till stånd en kreativ process behöver vi lära oss att dra nytta av skillnader i
erfarenheter, studenters såväl som lärares. Många studenter både kan och
vill medverka aktivt i utvärderingsarbetet om detta har en tydlig anknytning till studierna. Studentmedverkan i utvärderingsarbetet bör föregås av
en diskussion kring kvaliteten på utvärderingsresultaten. Frågan är också
vilka förutsättningar som bör gälla och vilken roll studenterna ska ha.
Vilken betydelse kan tillämpning av olika insamlingsmetoder ha fått för
vårt resultat? Kritik kan t.ex. riktas mot att studenter var både informanter och respondenter. Kvaliteten på intervjuerna varierade och subjektiva
intressen kom ibland till uttryck, men samtidigt framkom sådan information som vi sällan får ta del av annars. Om en lärare hade varit intervjuare
hade studenterna förmodligen inte varit så öppna. Analysen av materialet
kunde självklart ha skett med hjälp av handledare. En annan fråga är om
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studenterna som besvarade frågorna via First Class-plattformen vågade
skriva fritt. Vi kan inte bortse från att dessa studenter kanske hade farhågor om att plattformen kunde ha en kontrollerande funktion. Vi använde
dock inte denna kontrollmöjlighet. Eftersom andra studenter i basgruppen
skulle läsa vad som uttrycktes i den individuella kursvärderingen, fanns
ett outtalat krav på att i skrift tydligt uttrycka och formulera sina uppfattningar samtidigt som de också hade möjlighet att ta del av andras synpunkter. Möjligheten att ta del av andras synpunkter värdesattes av många
studenter, även i andra lag. Detta kan tyda på att studenter gärna vill jämföra sina synpunkter med andras. Vidare måste vi fundera över vilken påverkan kontaktlärares närvaro och medverkan hade på studenterna.

Framtiden
Kursvärderingen måste upplevas som framåtblickande, inte kontrollerande. Kursvärderingen måste leda till tydliga åtgärder för att framgång
ska nås. Vi ﬁnner det därför angeläget att föra en dialog med studenter och
lärare kring syftet med kursvärderingar, liksom kring tidigare erfarenheter och inställning. Reﬂektion och återkoppling bör ﬁnnas som moment i
samband med utvärderingsarbetet.
Attitydförändringar när det gäller att synliggöra undervisningens resultat och process, att våga diskutera resultaten, att ställa sig vid sidan av
och att se konstruktivt kritiskt på den egna undervisningen kräver en samverkan och goda relationer lärare emellan. Det krävs etablerade relationer
även med studenter och en kommunikativ, öppen lärandemiljö. Idealet
kan beskrivas i termer av att lärare och studenter tillsammans känner att
man verkar för samma mål och om så behövs genomför förändringar.
Vårt utvecklings- och utvärderingsarbete har bidragit till en mera intressant lärarroll, vilket gör att arbetet kommer att fortsätta i riktning mot
att integrera utvärderingar i verksamheten. Kursvärderingen kan på så sätt
bli en del i lärandeprocessen, och delaktighet, inﬂytande och ansvar kan
förstärkas.
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Kursvärderingssystemets
delar och aktörer
Edgar Almén & Jonas Lundkvist

I detta kapitel från Linköpings universitet behandlas och diskuteras olika
metoder för kursvärderingar som delar i ett större system. De olika typer
av kursvärderingar som används vid Institutionen för religion och kultur
beskrivs och analyseras med utgångspunkt i studenternas och lärarnas
olika roller och ansvar.

Inledning
I ämnet religionsvetenskap vid Linköpings universitet har olika behov efter hand skapat ﬂera olika typer av kursvärderingar. Vi försöker vidareutveckla dem för att få dem att samverka och möta nya behov.
När det religionsvetenskapliga programmet ﬁck sin nya form 998, var
en central tankegång att kursutbudet skulle utformas så att det kunde utnyttjas för olika utbildningsmål. Studenten ﬁck ett uttalat ansvar för att
i ett kontinuerligt portfolioarbete reﬂektera över sina utbildningsmål och
hur studierna inom de olika kurserna kunde bidra till att uppnå dessa mål.
Denna uppläggning förstärker vikten av ett kontinuerligt samtal inom
samtliga kurser mellan lärare och studenter om kursuppläggning och förväntade studieinsatser. Tillsammans med kårsektionen ReLik har vi också
sedan drygt fyra år ett ”system” av kursvärderingar som ska stödja detta
kontinuerliga samtal.
Vårt system blir aldrig färdigt. Idealet är förstås att göra så många som
möjligt delaktiga i arbetet med att utveckla samtalet om kurserna. Lärarna försöker delta i erfarenhetsutbyte mellan de religionsvetenskapliga
utbildningarna i Sverige (och Norden) och samla på sig material om religionsundervisning och religionsvetenskaplig utbildning i olika länder och
erbjuda studenterna sådant material t.ex. i A-kursen, i stödet för portfolioarbetet och i kurser som ”Religionsundervisning i en pluralistisk miljö”.
Undervisning och traditionsförmedling är ett centralt moment inom fenomenet religion, och didaktiska, pedagogiska och utbildningsﬁlosoﬁska
frågeställningar aktualiseras därför mer eller mindre tydligt inom ﬂera av
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de religionsvetenskapliga disciplinerna. Studenterna förväntas naturligtvis
utnyttja sådana teoretiska perspektiv i samtalen om de egna kurserna och i
kursvärderingarna. Delaktighet förutsätter då att varje ny studentgeneration kan utforma egna verktyg, mer eller mindre tydligt inom ramen för
en tradition inom avdelningen.

Ett föränderligt samspel mellan olika delar
Delarna i systemet är ganska tydliga. Studentsektionen (ReLik) ansvarar
för gruppkursvärderingar mitt i kurserna och vid slutet av kurserna. Dessa
kursvärderingar genomförs efter en av ReLik utarbetad mall i slutet av
ett lektionspass under ledning av en student som sedan inom en vecka
skriftligt sammanfattar synpunkterna och muntligt samtalar om dem med
berörd lärare. ReLik arkiverar kursvärderingen, och studierektorn får en
kopia.
Kursvärderingen mitt i kursen stämmer av hur arbetet ﬂyter och belyser t. ex. kommunikationen mellan lärare och studenter, användningen
av kurslitteraturen och formerna för det gemensamma arbetet. De ska
förhoppningsvis ge underlag för förändringar som syftar till att ge bättre
förutsättningar för lärandeprocessen. Läraren förväntas kommentera studenternas kursvärderingar i ett samtal om hur återstoden av kursen ska
genomföras. Den slutliga kursvärderingen blir mera tillbakablickande för
att ge underlag för förändringar inför nästa genomförande av samma kurs,
men eftersom den utgår från samma mall kan den ibland också belysa effekterna av mitterminsförändringarna och hur studenternas intryck förändrats.
Studierektorn ansvarar för webbaserade individuella kursvärderingar i
slutet av varje kurs. Ämnet har tagit aktiv del i utvecklandet av ett verktyg för användning inom hela universitetet som är lättadministrerat och
sammanställs automatiskt. Det erbjuds under en dryg vecka och ger varje
student möjlighet att uttrycka sina egna synpunkter i förhållande till en
delvis annan typ av frågor, både som en värdering på en skala och som
fritt formulerade synpunkter. Eftersom det först detta läsår handlar om
en färdig version, har vi haft vissa tekniska problem, vilket lett till låga
svarsfrekvenser. ReLik och avdelningen arbetar för att höja svarsfrekvensen, men också de svar vi hittills fått har visat sig vara viktiga.
Studenterna inom det religionsvetenskapliga programmet bedriver som
nämndes inledningsvis ett kontinuerligt portfolioarbete, där de förväntas
reﬂektera över sina utbildningsmål och hur studierna inom de olika kur106

serna kan bidra till att uppnå dessa mål. Detta arbete slutredovisas som
en del av examensarbetet och blir därmed en sammanfattande värdering
av studentens studier.
Någon månad in på varje ny termin samlas lärargruppen och en grupp
studentrepresentanter till ett kursråd för att gå igenom föregående termins
kursvärderingar, tillsammans tolka dem och diskutera hur de kan beaktas, när kursen ges nästa gång. Efter ytterligare en dryg månad samlas
motsvarande grupp med studentrepresentanter enbart från det religionsvetenskapliga programmet till ett programråd för att diskutera programfrågor och sammanhangen mellan kurserna. Vid detta programråd kan också
synpunkter från studenternas portfolioarbete redovisas och diskuteras.

Kursvärdering i grupp
I det system som vi använder ansvarar läraren för att i kursens momentschema planera in tid för kursvärderingstillfällena, men i övrigt ligger
ansvaret hos studenterna. Det är studenter som utformat kursvärderingsfrågorna, och det är studenter som leder gruppens kursvärderingssamtal.
Det är slutligen också studenter som för samtalet med läraren, som tar
hand om rapporteringen till kursrådet och som sköter arkiveringen. Detta
har länge varit en mer eller mindre oreﬂekterad arbetsfördelning, men sedan vi i en kurs med övervägande andel självstudier uppmärksammats på
att kursvärderingen nästan uteslutande rör studenternas förväntningar på
lärarens förmågor – och då ofta i en klassrumssituation – har det blivit
tydligt att ansvarsfördelningen och innehållet i en kursvärdering kan ge
upphov till positionsbildande underströmmar i kursen.
När studenterna ansvarar för hela kursvärderingsprocessen, och när läraren kan ses som den som ska stå till svars för kursens utformning och
genomförande, blir perspektivet lätt att studenterna ifrågasätter läraren.
Kursvärderingen bör bygga på att både studenterna och läraren litar på
att alla inblandade vill försöka hitta konstruktiva vägar för att utveckla
kursen. I en situation där förtroendet byts mot en känsla av ifrågasättande
får kursvärderingen betydligt mindre möjligheter att bli konstruktiv. Båda
grupperna kan var för sig upplevas som den som har makten i kursvärderingsprocessen. Studenterna har initiativet och är ﬂer till antalet. Läraren
har sitt mandat som kursens ledare och är även den som har redskapen att
göra konkreta förändringar i kursen.
Tyvärr säger oss erfarenheten att studenter som upplever att de kritiserar sin lärare i mer eller mindre grad väljer att tiga om sina åsikter, ibland
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av rädsla för att kritiken ska slå tillbaka i betygssättningen. Samtidigt kan
en lärare som känner sig ifrågasatt reagera genom att gå i försvarsställning
och så inte ta till sig gruppens reﬂektion. En viktig förutsättning för en
god kursvärdering är alltså att försöka bevara närheten och förtroendet
mellan lärare och studenter. Eftersom både lärare och studenter är människor, kommer detta aldrig att vara enkelt. På några punkter ser vi dock
hur vi kan stärka den goda processen.
Först och främst så spelar det roll vad vi frågar efter i kursvärderingen
och hur dessa frågor ställs. I Linköping arbetar ReLik just nu med att se
över frågeformulären för kursvärderingarna. Målsättningen är att i frågorna bättre spegla förhållandet mellan studenternas och lärarens ansvar
för lärandeprocessen i kursen samt att formulera dessa frågor så att de
snarare frågar efter förslag på förändringar än efter ett omdöme om det
som varit.
Även om både lärare och studenter är överens om att man vill ha ett
gott förhållande till varandra så ﬁnns det förstås tillfällen där så inte är
fallet. Det ﬁnns därför ett behov av ett visst mått av distans mellan lärarna
och studenterna. För att ge förutsättningar för studenterna att säga vad de
verkligen tycker har vi valt att inte låta läraren närvara vid kursgruppens
samtal. Det blir då viktigt att upprätta goda vägar för att kommunicera
gruppens åsikter från gruppen till läraren och sedan lärarens svar tillbaka.
En möjlig lösning är att läraren efter gruppsamtalet får läsa de framförda
tankarna och samtala med en studentrepresentant om dem, varefter läraren undersöker vilka förändringar som är möjliga och önskvärda och sedan
diskuterar detta med gruppen vid nästa undervisningstillfälle.
Även inom studentgruppen ﬁnns sådant som påverkar kursvärderingens
möjlighet att bli konstruktiv. Förhoppningen med gruppens kursvärdering
är att studenterna i ett samtal ska uppmärksamma varandra på olika möjligheter i kursen och i den gemensamma reﬂektionen kunna utveckla både
kursen och det egna kunskapandet. Erfarenheten säger dock att gruppkursvärderingen sällan fullt ut blir en sådan gemensam reﬂektion. Samtalet förskjuts lätt så att endast ett fåtal studenter talar, medan de övriga är
mer eller mindre tysta. Enligt talesättet samtycker den som tiger, och det
är också det svar som studenterna ger då den som leder gruppens samtal
frågar vad de anser som sitter tysta. Och visst kan det vara så, men tystnaden kan också bero på ett ointresse för kursvärderingsprocessen eller
på en rädsla att uttrycka en åsikt som inte tycks vara gruppens åsikt och
att därmed bli ifrågasatt som gruppmedlem. Här kan alltså studenter ha
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behov av att också kunna uttrycka sig individuellt, t.ex. i en webbaserad
kursvärdering.
Mer skulle kunna skrivas om gruppens kursvärderingar. Hur inverkar
till exempel tidpunkten för kursvärderingens genomförande på dess resultat? Hur påverkas kursvärderingsprocessen av om kursvärderingen görs i
början eller i slutet av en lektion? Skulle en student ge olika svar på kursvärderingsfrågorna före och efter beskedet att han eller hon blivit underkänd
eller fått riktigt bra omdöme om sina prestationer i kursen?
Det ﬁnns onekligen många svårigheter runt genomförandet av gruppkursvärderingar, men dessa har en viktig funktion. Det återkommande
samtalet i grupp och med läraren runt frågor som man känner till i förväg
kan förhoppningsvis skapa förutsättningar för ett gemensamt reﬂekterande
och en gemensam medvetenhet hos studenter och lärare runt kursen.

Webbaserade kursvärderingar
Vid utvecklandet av Linköpings universitets webbaserade kursvärderingar
fördes en ganska intensiv diskussion, där bl.a. olika fakultetstraditioner
och intressen stod mot varandra. Den tekniska högskolan ville ha ett obligatoriskt frågebatteri som skulle kunna kompletteras med riktade frågor
men som i sig skulle göra utvärderingarna jämförbara och ge ett samlat
mått på kursens framgång. Inom den ﬁlosoﬁska fakulteten var vi rädda
för att detta skulle skapa en logik, där studenterna satte betyg på lärarna
och då kunde ha mera intresse av att ”ge igen” än av att reﬂektera över sitt
eget lärande.
Ett tag försökte vi skapa ett mindre frågebatteri som utan att resultera
i ett sammanfattande numeriskt värde skulle uppmärksamma studenter
och ämnen på policypunkter i fakultetens långsiktiga program, men i
nuläget ﬁnns inget sådant frågebatteri. Vi ville också undvika att göra ett
besvarande av kursvärderingen obligatoriskt för att få kurspoäng, då vi
tyckte att detta var allmänt tvivelaktigt maktutövande och säkert skulle
skapa motstrategier som gjorde resultaten mindre intressanta. Den ﬁlosoﬁska fakulteten erbjuder därför nu institutionerna verktyget som ett sätt
att uppfylla högskoleförordningens krav på att alla studenter ska erbjudas
möjlighet ”att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan” ( kap. 4 §).
Avdelningens användning av detta verktyg (i dess olika versioner) har
också varit indragen i motsvarande logik. Det ligger nära till hands att
pröva samtliga kurser på nationell nivå, på universitetsnivå eller på pro109

gramnivå mot centrala riktlinjer. Dessa är bland andra genusperspektiv
och internationalisering, användning av kursböcker på engelska och andra främmande språk, användningen av aktuella vetenskapliga uppsatser
samt genomförd redovisning av kursvärderingar förra gången kursen gavs.
Så använt blir detta ett bra verktyg för kursrådets kontroll – men eﬀekten
blir snabbt ett långt frågeformulär som för den enskilde studenten inte
verkar ha mycket med den aktuella kursen att göra, och studentens ”cost
beneﬁt-kalkyl” leder till en låg svarsfrekvens som gör resultatet mindre
informativt. Vi har inte helt avstått från sådana frågor, men reducerat deras antal.
En annan ganska allmängiltig logik är att intresset för och kännedomen om detta verktyg varierar mellan ämnets lärare. Då blir det lättare
om den mest insatte ”ordnar” kursvärderingar för alla kurser. Det blir då
förstås lättare, om i princip samma frågelista används rakt över, och vi är
tillbaka i att den aktuella kursens särart inte syns. Förhoppningsvis kan
detta grepp leda till att kursvärderingens frågor blir välkända och används
av studenterna i deras egen planering och reﬂektion och inte kommer som
överraskningar efter kursens slut. De använda frågorna kan ju också diskuteras vid kursråden och modiﬁeras efter hand. Men med en bredare
lärarkännedom om verktyget skulle det också kunna användas för mera
riktade utvärderingar både av hela kurser och av delmoment.
När man väl genomfört en webbaserad kursvärdering, ställs man inför
frågan hur detta material ska oﬀentliggöras och utnyttjas. Hittills har det
skrivits ut för att delges berörda lärare och för samtal på kursrådet. Systemet tillåter att det förses med kommentarer från berörda lärare och sedan
delges dem som svarat på kursvärderingen antingen helt och hållet eller
rensat på fritextsvar. Vi har hittills avstått från att göra detta, bl.a. på grund
av att den låga svarsfrekvensen i kombination med att LADOK-systemet
delar upp studerandegrupperna på våra kurser i så små undergrupper att
anonymiteten ofta blir illusorisk. Och om man inte publicerar alla kursvärderingar, måste man för att inte kunna misstänkas för att vilja manipulera bilden ha tydliga principer att följa. När det gäller fritextsvaren, är
det inte heller troligt att studenterna har skrivit dem för att de ska kunna
läsas av kamraterna, varför vi tvekar inför att publicera dessa.
Vi har alltså inte hittills lyckats höja svarsfrekvensen så att siﬀrorna blir
representativa. De gemensamma ansträngningarna bör kunna höja svarsfrekvensen, men även med nuvarande svarsfrekvens har denna typ av kursvärdering sina uppenbara fördelar, åtminstone som komplement. Kursvärderingen fokuserar på studentens eget arbete och speglar den ofta stora
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bredd av studentsynpunkter som lätt försvinner i en gruppkursvärdering.
Varje student erbjuds tillfälle att framföra sina personliga synpunkter, och
ofta kommer viktiga synpunkter fram i fritextsvaren. Eftersom man genomför denna efter gruppkursvärderingen, kan svaren direkt eller indirekt
också kommentera och utveckla det som sagts i gruppkursvärderingen.

Portfolior som en del i kursvärderingsarbetet
För det religionsvetenskapliga programmet i Linköping har vi antagit en
pedagogisk proﬁl som bygger på en så kallad portfoliomodell. Konkret
innebär detta att studenterna i sin personliga portfolio samlar dels sina
självständiga uppgifter (litteraturredovisningar, inlämningsuppgifter, uppsatser m.m.), dels en löpande serie portfoliouppgifter som mynnar ut i en
sammanfattande portfolioredovisning som tillsammans med en C-uppsats
utgör examensarbetet. I dessa portfoliouppgifter funderar studenten över
lärandeprocesser och kunskapssyner i allmänhet och sin egen kunskapssyn
och sina egna lärandeprocesser i de olika kurserna i synnerhet.
Det har visat sig att nästan alla uppskattar portfolioarbetet efter några
år, men det har varit svårt att få ett brett gehör från studenterna för detta
vid ingången till deras studier. I gruppkursvärderingar är det, som nämnts,
möjligt att läraren känner sig ifrågasatt. Möjligen är det en liknande mekanism som ligger bakom studenternas svårighet att bejaka portfoliomodellen. De frågor som studenten möter kommer från läraren och kan tolkas
som ett ifrågasättande av studentens agerande i sina studier. Ytterst kan
de kanske uppfattas som ett omyndigförklarande av studenten, dvs. motsatsen till det studenternas ansvarstagande som är det uttalade målet för
portfolioarbetet.
Först och främst förutsätter portfolion att studenten har ett syfte med
sina studier och att studenten kan uttrycka detta. I teorin kan det tyckas
självklart, men i praktiken kan studenter ha valt utifrån en känsla eller
kommit in på ett program som de inte hade som förstahandsval. Vidare
gör de portfoliofrågor vi använder en poäng av att det inte räcker med att
ange att man vill förbereda sig för ett bestämt yrke. Det kan ﬁnnas olika
inriktningar inom en profession och olika bilder av vad denna profession
kräver. Ett visst yrke kan ställa olika krav i olika miljöer och kommer att
förändras, kanske till och med att försvinna. Man behöver som student
bygga upp plan för vilka förmågor och kompetenser man vill försöka utveckla och för hur studierna skulle läggas upp för att bidra till detta. Redan
frågorna ifrågasätter dock den plan man hade, när man valde dessa studier.
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Det blir sedan inte lättare när studenten inser att utmaningen även gäller
själva förväntningarna på studierna, kunskapssyn etc.
Dessa och andra erfarenheter redovisades vid Högskoleverkets kvalitetskonferens i Malmö våren 200337. De har lett till att den övergripande
planen modiﬁerats och nu börjar litet försiktigare, så att man startar i förväntningarna på studierna och sprider ut frågorna om kunskapssyn och
introduktionen om olika synsätt på religionsvetenskapliga studier och deras användbarhet över de första två åren. Den nuvarande planen återﬁnns
– liksom den äldre planen och de diskussioner som lett till förändringarna
– via avdelningens portfoliowebbplats En viktig faktor i denna modell är
återkopplingen. Portfoliomodellen innebär att studenterna skriver en stor
mängd papper, och de hoppas naturligtvis att få synpunkter både på papper skrivna i kurserna och på portfoliopapper.
Lärarens återkoppling på inlämningsuppgifter är en viktig del av det
”samtal” mellan lärare och studenter som också kursvärderingarna bidrar
till. Den är arbetskrävande och den är oftast mycket individuell, dvs. den
hjälper studenten att reﬂektera över sina studieresultat och läraren att planlägga kommande undervisning. Lärarens ansvar för examinationen gör att
studentens intresse fokuseras på lärarens synpunkter och bedömningar,
trots att det också låter sig sägas att utbildningen syftar till att studenten
ska klara ett liv utan lärare, och att studenten därför bör träna att söka upp
olika former av återkoppling och att själv ge konstruktiv återkoppling.
Återkopplingsprocessen på portfoliopapperen är inte mindre viktig.
De första papperen har i någon mån avdramatiserats genom att göras till
gruppuppgifter som redovisas i tvärgrupper. Återkopplingen blir därmed
i större utsträckning inriktad på att själv göra sig förstådd och på att upptäcka och utnyttja andras perspektiv. Denna ansats skulle kunna utvecklas
till mera formaliserade grupper av studenter som ger varandra återkoppling. Detta skulle ytterligare träna studenterna att i sin omgivning ﬁnna
olika möjligheter för återkoppling.
När det gäller läraråterkoppling, visar erfarenheten att papperen ofta
samlas hos den lärare som haft mest engagemang i portfolioarbetet, vilket
leder till merarbete och ﬂaskhalsproblem. Vi behöver ﬁnna former av mentorskap där ﬂera personer blir engagerade och var och en ansvarar för att
möta ett mindre antal studenter i deras reﬂektioner runt lärandet. Detta
skulle öka kontakterna mellan studenter och undervisande personal och

37. se <http://www.liu.se/irk/religion/portfolio/Malmosammanf.PDF>
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fördjupa kommunikationen. Utmaningen består naturligtvis i att detta
kräver både tid och engagemang från lärarnas sida.
I denna process har vi även experimenterat med att låta äldre studenter
fungera som mentorer. Detta har många fördelar. För de nya studenterna
blir de nya frågorna inte bara lärarfrågor. De äldre studenterna får anledning att omformulera sig och jämföra sina senare funderingar med sina
egna förstaterminsfunderingar, och de får möjlighet att pröva på ett handledarskap som många säkert kommer att möta senare i livet. Även här ﬁnns
dock frågetecken. I vår utgångsmodell skulle alla äldre studenter fungera
som stöd åt de nya, men de äldre studenterna gavs då ett stort ansvar som
de inte själva fått ta ställning till och inte alltid förstod sig på. Resultatet
blev i några fall att några nya studenter i stället för handledning mötte ett
ifrågasättande av portfolion utifrån de aktuella äldre studenternas erfarenheter av brister i handledningen och återkopplingen. Ett alternativ vore att
göra det frivilligt för äldre studenter att gå in i rollen som handledare, men
det har vi inte prövat, och vi kan därför inte uttala oss om de praktiska
konsekvenserna av en sådan modell.
När vi nu behandlar portfolion som ett redskap i en lärandevärdering,
är det relevant att titta närmare på två aspekter som visat sig mycket tydligt i vårt portfolioarbete men som förmodligen härjar i de ﬂesta former av
självvärderingsarbete. Vi lurar lätt oss själva för att få fram den bild vi vill
ge. När studenterna i slutet av utbildningen ska göra en tillbakablick över
hur deras lärande utvecklats, tenderar de ofta att ”skriva ner” sig själva som
nybörjarstudenter. Därigenom kan studenten hävda en tydlig utveckling,
och kontrasten mellan det som var och det som blev styrker bilden av att
studenten gjort stora framsteg. De stora framstegen kan kännas smickrande för utbildningen, men eftersom det inte är en ärlig bild av lärandeprocessen bör den bemötas på något sätt. Vi försöker därför se till att
studenterna påbörjar portfolioarbetet tidigt så att de har ett material som
de kritiskt kan pröva sina efterhandsbilder emot, och vi uppmärksammar
dem explicit på faran. I andra fall har studenter i slutet av sin utbildning
velat betona hur de blivit mera kritiskt medvetna och mera medvetna om
sina egna begränsningar, också detta för att påvisa hur utbildningen givit
resultat. Men också denna aspekt tenderar att snedvrida självvärderingen.
Vi brukar diskutera detta i termer av hur man redan under utbildningen
– och än mer i en anställningsintervju – har behov av att få utrycka en
stolthet över den egna utbildningen och hur denna stolthet blir trovärdig
bara om man samtidigt med stoltheten kan visa kritisk förmåga och kritisk självinsikt.
113

Portfolion är tänkt som ett redskap genom vilket studenterna får hjälp
att tydliggöra underliggande processer i sitt lärande. Det lägger ett stort
ansvar på studenten. Det ﬁnns emellertid gott om situationer, då studenten upplever detta att klara sina tentor och få sina poäng som det stora
ansvaret – den hårda verklighet som måste hanteras. Portfoliouppgifterna
kan ifrågasätta detta ansvarstagande och avslöja hur man då kanske både
agerar efter en svårförsvarlig kunskapssyn och sviker egna ideal och föresatser. Resultatet kan bli en mycket svårhanterlig frustration, som uttrycks inte bara i portfoliouppgifterna utan också i de andra formerna av
kursvärderingar. Att försöka undertrycka sådana uttryck leder naturligtvis
ingenstans. Däremot behöver både utbildningsanordnare och studerande
hjälpas åt att försöka ﬁnna vägar att medvetandegöra dem, tolka dem och,
i bästa fall, hantera dem.

Vad behöver vidareutvecklas?
Redan i vår beskrivning har vi pekat på mycket som behöver vidareutvecklas. Det gäller de olika typerna av kursvärderingar, och det gäller samspelet
dem emellan. Än mer gäller det kanske alla lärares delaktighet och engagemang i kursvärderingsarbetet.
Huvuduppgiften är emellertid inte att utveckla ett perfekt system, ty
det skulle minska studenternas delaktighet. Huvuduppgiften är snarare att
tillsammans utveckla redskap för studenternas reﬂektion över och ansvarstagande för sina studier och att ﬁnna stöd för en sådan delaktighet.
En viktig deluppgift blir då att öka medvetenheten om ”systemets” olika
delar och deras samspel samt att ge utrymme för gemensam reﬂektion
över hur det fungerar och för återkoppling inte bara på vad som skrivs i
uppgifterna utan också på hur studenterna använder de olika formerna av
kursvärderingar.
En annan deluppgift blir att fördjupa samspelet mellan ämnesstudier
och reﬂektionen över det egna lärandet genom att inom olika kurser exempliﬁera och förtydliga hur diskussioner om olika former av lärande och
kunskap hör till ämnet eftersom undervisning och traditionsförmedling
förståtts och hanterats inom religioner i alla tider.
Efter hand har vi dock kommit att särskilt betona studentens rätt till
integritet i denna reﬂektionsprocess. Studenten har rätt att beﬁnna sig på
väg, att ändra sig. Studenten har rätt att vägra sig bindas både i grupp och
i förhållande till en lärare. Allt material från reﬂektionsprocessen ska vara
studentens eget material som hon eller han visar för den hon eller han vill
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visa det för och hoppas på synpunkter från. Det har vi försökt hålla på.
Samtidigt måste ett eget ansvarstagande redovisas på något sätt. Vi har där
valt att kräva att studenten öppet står för den sammanfattande portfolioredovisningen, där studierna sammanfattas och där man själv argumenterar
för att man tagit ansvar för sin utbildning.
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DEL 3. METODER FÖR GENOMFÖRANDE

I denna del av antologin presenteras några bidrag som beskriver metoder
och tekniker för utformning och genomförande av kursvärderingar.
Det första kapitlet beskriver ett storskaligt system för kursvärderingar
som utarbetats vid Lunds tekniska högskola och som bygger på ”Course
Experience Questionnaire” (CEQ). I kapitlet diskuteras systemets utformning och genomförande, dess styrkor och svagheter.
Det påföljande kapitlet kommer från institutionen för lingvistik vid
Göteborgs universitet. Här beskriver en nyutexaminerad student en metod
för webbaserade kursvärderingar som kallas KURT och som tagits fram
av några studenter på datalingvistikprogrammet.
I det tredje kapitlet, som kommer från Högskolan i Kalmar, Baltic Business School, presenteras en metod som benämns kvalitetsbarometern. I
denna ingår en kursvärderingsenkät som baseras på tjänsteteori och ett
perspektiv på studenten som kund.
I kapitlet därefter beskrivs ett sätt att kursvärdera under pågående kurs,
som används vid Malmö högskola, området Hälsa och samhälle. Modellen
kallas temperaturtagning och syftar till att ge underlag för kontinuerliga
förändringar under kursens gång.
Avslutningsvis redovisas i det sista kapitlet ett exempel från läkarutbildningen vid Umeå universitet. Här används bland annat gruppsamtal som
metod för kursvärderingar.
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System för rapporterande
utvärdering av kurser vid Lunds
tekniska högskola
Per Warfvinge, Karim Andersson & Jonas Borell

I detta kapitel beskrivs hur man vid Lunds tekniska högskola organiserar
kursvärderingar som en del i ett övergripande arbete med rapporterande
utvärdering av kurser. Syftet är att bidra med förståelse för hur olika konkreta problem förknippade med genomförandet av ett system för kursvärdering och utvärdering angripits på Lunds tekniska högskola. Kapitlet
visar också på hur Lunds tekniska högskolas system utgör en helhet, som
kretsar kring en fakultetsgemensam pedagogisk idé.

Inledning
I denna artikel beskriver vi hur Lunds tekniska högskolas system för enhetliga rapporterande kursvärderingar är uppbyggt och hur det genomförs
i praktiken. Avsikten har varit att skapa ett system som är kvaliﬁcerat och
ändamålsenligt, men samtidigt hanterbart och långsiktigt hållbart. Vi försöker ge en bild av vilka avväganden vi tvingats göra, och redovisar en del
av den kritik som mött systemet.

Överordnade mål
Vid Lunds tekniska högskola inom Lunds universitet har ett enhetligt system för kursutvärderingar38 införts med början under hösten 2003. Systemet är en del av ett strategiskt inriktat förändringsarbete, ”Genombrottet”,
med syfte att förbättra undervisningens stödjande roll för studenternas
lärande.
Lunds tekniska högskolas överordnade strategi bygger på att ) höja den
pedagogiska kompetensen hos lärarna och akademiska ledare, och att 2)
38. Med begreppet kursutvärdering avser vi en samlad efterhandsbedömning av en
kurs syftande till framtida åtgärder, medan kursvärdering avser det underlag
som studenter, t.ex. genom att fylla i en enkät, har bidragit med.
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stimulera det pedagogiska samtalet. Vår vision och observation är att detta
leder till en lärande och förändringsbenägen organisation. Ledningens roll
är att stödja dessa två huvudprocesser, medan beslut om konkreta utvecklingsinsatser i undervisningen faller på lärarna.
Vi ser på vårt pedagogiska utvecklingsarbete som en helhet med fem delar: utbildning, utveckling, meritering, forskning kring pedagogiskt arbete
samt utvärdering. Alla delar sätter studentens lärande i centrum. Vilken
roll har då kursvärderingar i denna förändringsprocess?
På Lunds tekniska högskola skiljer vi på operativ och rapporterande utvärdering. Operativ utvärdering är institutionens och lärarens ansvar och
syftar till att förbättra undervisningen och lärandet under kursens gång.
Rapporterande utvärdering är en efterhandsbedömning av kurser och har
två huvudsyften, ) att beskriva, dokumentera och följa faktorer som utgör
mått på kvaliteten i undervisningen, och 2) att ge underlag för en kvalitetshöjande dialog mellan lärare, studenter och planerande organ.

Kravspeciﬁkation
Ledningen började arbetet med ett enhetligt system för utvärdering av
kurser 2002. De krav vi formulerade var att systemet skulle uppfylla de allmänna kraven i högskoleförordningen och de preciserade krav som Högskoleverket fört fram i olika utvärderingsrapporter, dvs. att:
• stärka studenternas engagemang för det egna lärandet och inﬂytandet
i olika organ
• säkra att studenter, lärare och olika organ får kvaliﬁcerade underlag
för sina beslut om kursutformning och undervisning
• skapa tydlig ansvarsfördelning så att olika processer har rätt ägare
• styra mot undervisning som präglas av samverkan och dialog så att
den enskilda studenten med rimlig arbetsbelastning kan arbeta mot
och examineras mot tydliga mål och utveckla olika färdigheter.

Något om de organisatoriska förutsättningarna
Lunds tekniska högskola har en omfattande verksamhet inom grundutbildningen. Inom ramen för Lunds universitet utbildar Lunds tekniska
högskola bl.a. ingenjörer och arkitekter. Den överlägset största volymen
ﬁnns inom de 4 civilingenjörsprogrammen. Totalt ﬁnns över 5 000 aktiva
studenter, registrerade på ca  000 olika kurser.
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Ett gemensamt drag för yrkesutbildningar är programformen. De överordnade målen för hela utbildningen ska nås genom en serie mycket noggrant samplanerade kurser inom ramen för en utbildningsplan. Under de
första fem till sex terminerna på civilingenjörsutbildningen läser studenterna obligatoriska kurser. Därefter följer valfria kurser. Oftast läses två till
tre kurser parallellt. På Lunds tekniska högskola organiseras detta inom ett
renodlat system med en beställare (programmets utbildningsnämnd) och
en utförare (någon av Lunds tekniska högskolas institutioner).
I vår process med kursutvärderingar ﬁnns det tre huvudaktörer, kursläraren som ansvarar för den pedagogiska processen för institutionens räkning, utbildningsledaren som ansvarar för kvaliteten i utbildningen för utbildningsnämndens räkning, och studierådet som företräder studenterna.
Det är utbildningsnämnden, dvs. beställaren, som har ansvaret för genomförande, analys och uppföljning av kursvärderingen. Utbildningsledaren har där det operativa ansvaret. Institutionen måste emellertid ge sitt
bidrag till processen genom att delta aktivt i analysen. Utbildningsledaren
har ett starkt centralt stöd för sitt arbete. Det centrala stödet sköts av två
samordnare som tillsammans har 60 procent arbetstid för att administrera
enkäter, svara på frågor, skicka ut information, påminna etc.

Val av enkät
Val och utformning av kursvärderingsenkät har en oerhört styrande inverkan på utfallet och eﬀekten av den slutliga kursutvärderingen som helhet.
En kursvärdering som fokuserar på detaljer i undervisningen kan lätt få
en konserverande i stället för en utvecklande inverkan. Tidigare undersökningar39 har visat att civilingenjörsutbildningen belastas av bristfällig
återkoppling i lärprocessen, hög arbetsbelastning, låg tilltro till kursvärderingar och omedveten färdighetsutveckling. Vi har valt en enkät som
tar upp just dessa aspekter.
Lunds tekniska högskolas kursvärderingsenkät bygger på ”Course Experience Questionnaire” (CEQ), utvecklad vid University of Sydney av
Ramsden (99). Enkäten innehåller 26 påståenden som studenten tar
ställning till, samt två utrymmen för fritextsvar (ﬁgur ).
39. Se t.ex. Studentbarometern resultatredovisning (1997), Utvärderingsenheten,
Lunds universitet, Rapport nr 97:200 (1999) Studentbarometern vid Lunds
tekniska högskola samt Studentspegeln 2002 (2002), Högskoleverkets rapportserie 2002:21 R, Högskoleverket.
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Två av frågorna, 7 och 26, är fristående medan övriga 24 frågor grupperas i fem så kallade skalor. För fyra av dessa skalor räknas medelvärdet
av dess frågor ut. Därmed aggregeras utfallet från detaljerade frågor för
att ge en helhetsbild av hur väl olika aspekter av den pedagogiska processen stödjer ett djupinriktat lärande. Utfallet på skalorna redovisas inom
intervallet -00 till +00.
• God undervisning väger samman sex frågor som mäter återkopplingen
till studenterna under kursen, lärarnas förmåga att förklara, motivera,
väcka intresse samt lärarnas försök att förstå studenternas svårigheter.
Frågorna är 3, 7, 5, 8, 9 och 2.
• Tydliga mål innefattar fyra frågor om hur väl lärarna har kommunicerat mål och förväntningar, samt om det har varit lätt att få reda på
målen. Skalan mäter dock inte hur väl målen uppfylls. Den rollen har
examinationen. Frågorna är , 6, 3 och 25.
• Förståelseinriktad examination ger ett mått på om examinationen bara
omfattar fakta och minneskunskaper. Det antyds där att motsatsen
innebär att man testar en förståelse av djupare sammanhang. Frågorna är 8, 2, 6 och 20.
• Lämplig arbetsbelastning undersöker om studenterna fått möjlighet att
studera reﬂekterande. För hög arbetsbelastning resulterar i ett ytinriktat inlärningsbeteende. Frågorna är 4, 4, 22 och 24.
• Den femte skalan är Allmänna färdigheter som omfattar sex frågor. De
täcker ett urval av färdigheter som dels kan ses fristående, men som
också har stark bäring på hur eﬀektiv den pedagogiska processen är i
stort. Till skillnad från frågorna inom övriga skalor mäter dessa frågor
måluppfyllelse. Frågorna är 2, 5, 9, 0,  och 25.
Värdena på skalorna får inte tolkas som delbetyg på kursen. Ett lågt värde
signalerar att det kan ﬁnnas problem. Utfall på enskilda frågor kan ge information om vari problemet består, medan fritextsvaren och dialogen kan
visa på vägar till förbättring.
Den avslutande fråga 26, ”Överlag är jag nöjd med kursen”, används
bl.a. för att se hur stor andel av kursdeltagarna som är nöjda, neutrala respektive missnöjda. Genom att på individnivå koppla utfallet på skalorna
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till svaret på fråga 26 kan vi även tydligt se vad i undervisningen som skapar tillfredställelse respektive missnöjdhet.

Genomförande
Lunds tekniska högskolas system för rapporterande utvärdering är starkt
centraliserat. I stort sett hela hanteringen förutom utlämning och insamling av kursvärderingar sköts centralt. Analysen utförs av huvudaktörerna,
medan den pedagogiska diskussionen sker i hela organisationen. Processen
kan delas in i sju steg:
• utlämning, ifyllnad och insamling av enkätsvar
• censurering av enkätsvar
• kodning
• produktion av arbetsrapport
• uppföljningsmöten
• produktion av slutrapport
• publicering.
Se bilaga 2a för ett exempel på en enkät som används för kursvärdering
och rapporterande utvärdering vid Lunds tekniska högskola.

Utlämning och insamling av enkätsvar
Inför varje omgång beslutas vilka kurser som ska utvärderas. För närvarande tar vi med alla obligatoriska kurser och alla valfria kurser med minst
30 deltagare. Det blir ca 00 kurser per läsperiod. Vi har som operativt mål
att nå 80 procents svarsfrekvens på kursvärderingarna. På Lunds tekniska
högskola distribuerar vi än så länge CEQ på papper.
Enkäterna produceras centralt och skickas ut i ett lämpligt antal till
utbildningsledaren. Denna får sex till tio internkuvert med enkäter. Det
normala är att utbildningsledaren kommer överens med kursläraren om
att denne ska lämna ut och samla in enkäterna. Uppgifter om vem som är
ansvarig lärare samlas in centralt.
Tabell  visar olika exempel på hur CEQ-enkäten har distribuerats vid
den läsperiod som avslutades vid jul 2003, och inverkan på svarsfrekvensen. Vi ser att det vanligaste är att enkäten lämnas ut vid en skriftlig tentamen. Vi nådde då en svarsfrekvens på 73 procent, räknat på förstagångsregistrerade. Bortfallet beror dels på att vissa ej fyller i enkäten, dels på att
vissa studenter avstått från att tentera.
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Tabell 1: Svarsfrekvenser vid olika distributionstillfällen
När enkäten fylldes i

Svarsfrekvens

Antal kurser

73 %

35

Sista föreläsningen

57 %

10

Efter tentamen, utanför skrivsalen

63 %

6

På föreläsning nästa läsperiod

45 %

4

Vid projektredovisning

90 %

4

Separat schemalagd tid

81 %

2

Sista föreläsning + utanför skrivsal

56 %

2

Vid hemtentamen

71 %

1

Vid muntlig tentamen

75 %

1

Utdelning i fack + uppmaning via e-post

6%

1

Vid föreläsning i annan kurs

52 %

1

Sista föreläsning, vid tentamen + senare

71 %

1

På tentamen

Vi tror att det viktigaste för att hålla svarsfrekvensen hög är att kursvärderingarna sker snabbt och upplevs som nyttiga och trovärdiga. Ännu har
vi inte sett en avmattning hos studenterna, men vi följer svarsfrekvensen
noga. Vi anser inte att det är skäligt att göra kursvärdering till ett obligatoriskt moment. Hur skulle man hantera ett omprov i kursvärdering för
den som inte genomför momentet vid avsedd tidpunkt?

Bearbetning, rapportering och uppföljning
Studenternas fritextsvar kan ibland innehålla oseriösa kommentarer som
inte tillför något positivt eller användbart. Under en vecka ska studierådens representanter gå igenom enkäterna och göra de strykningar och omformuleringar de anser befogade. Från Lunds tekniska högskolas sida litar
vi på studierådens goda omdöme, men vi har även arrangerat workshopar
då förfarandet har diskuterats. Förfarandet innebär att sådana kommentarer som vi väljer att stryka aldrig matas in i databaserna för enkätsvar.
Hittills har detta mestadels fungerat bra, men de få fall då otrevligheter
har slunkit igenom är likväl beklagliga.
Priset för att inte använda webbaserad inmatning av kursvärderingar
är att enkäterna måste kodas manuellt. Vi har valt att städsla studenter, i
praktiken examensreseföreningar, för uppgiften. Kostnaden för kodning
av en enkät är ca 2 kr.
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Arbetsrapporten är det detaljerade diskussionsunderlag som utbildningsledare, kurslärare och studieråd, tillsammans med annat material
och erfarenheter, utgår från vid uppföljningsmötet. Denna genereras och
distribueras av samordnaren. Arbetsrapporten innehåller basfakta från
bl.a. Ladok (registrerade, godkända), antal enkätsvar (kvinnor/män), numeriska enkätdata i bearbetad form, samt studenternas fritextsvar sorterade efter om de har ansett sig nöjda, neutrala eller missnöjda med kursen.
Statistikdelen är på ca 4 sidor medan fritextsvaren kan bli väldigt omfattande. Arbetsrapporterna går ut under fjärde veckan efter tentamensperioden.
Som nämnts ovan är ett huvudsyfte med vårt system för rapporterande
utvärdering att kvalitetssäkra den pedagogiska dialogen. Vi fordrar att våra
utbildningsledare arrangerar uppföljningsmöten, och att institutionen deltar i dessa. Studieråden har självklart valet att avstå från deltagande. Vissa
utbildningsledare väljer att kalla till ett möte per kurs, andra väljer att ha
ett möte för respektive årskurs. Själva mötena tar då sammanlagt fyra till
åtta timmar i anspråk per läsperiod. Till detta kommer tid för analys, som
aktörerna genomför enskilt.
Själva kursvärderingen sammanfattas i slutrapporten. En slutrapport
innehåller tre delar, basdata, sammanfattande enkätdata, samt en kommentardel med studentrepresentanternas, lärarens och utbildningsledarens
analys och kommentarer. I ﬁgur 2 ﬁnns ett exempel på en typisk slutrapport. Kommentarerna matas in via webbformulär som automatiskt förs in
i databasen. Samordnaren kan löpande övervaka när alla kommentarer är
inskrivna.
I femte till sjätte veckan efter kursens slut är allt klart för publicering
av slutrapporten. Med ett knapptryck produceras slutrapporten som distribueras med e-post till alla studenter som var registrerade på kursen, läraren och dennes prefekt, studierådet samt utbildningsledaren. Samtidigt
läggs slutrapporten ut i HTML-format på Lunds tekniska högskolas webbsida.
Se bilaga 2b för ett exempel på en slutrapport som dokumenterar utfallet
av kursomgången, kursvärderingarna och den utvärderande analysen.

Kritik mot systemet
Givetvis har systemet för rapporterande utvärdering mött intern kritik.
Huvudkritiken har inte handlat om att vi inför ett enhetligt system eller
om att systemet skulle vara krångligt och tungrott. Istället rör kritiken
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innehållet i kursvärderingen, främst att CEQ-enkäten skulle betygssätta
läraren och inte kursen, och att enkäten inte undersöker alla relevanta faktorer av vikt för studentens lärande och framsteg.
Ett misslyckande med genomförandet av en kurs kan vara väldigt svårt
att hantera för den lärare som satsat mycket energi på att ge en bra kurs.
Att kursvärderingarna publiceras innebär vidare ett hot om att ”hängas
ut”. Dessutom känner sig många lärare med stora ambitioner kringskurna
i sin lärarroll av bristande resurser, nedärvd stoﬀträngsel och konkurrens
från kurser som läses parallellt. Detta är exempel på faktorer man måste
ta hänsyn till i arbetet kring kursvärderingar. Varje kursvärdering innefattar självfallet element som faller tillbaka på den som är ansvarig för den
pedagogiska processen. CEQ-enkäten utvärderar genomförandet av en
kurs, och därmed kombinationen av förutsättningarna och det arbete som
läraren utför med kursen.
Annan kritik avser valet av frågebatteri. Exempelvis saknas frågor om
kurslitteraturen, kursinnehållet, sambandet mellan olika undervisningsformer och någon form av självvärdering från studenterna. Vi har dock
varit oroliga både för att utvidga och för att fragmentera kursvärderingen,
och har hållit oss till ursprungsidén med CEQ-metoden. Ytterligare en
kritik är att frågorna är ”ﬂummiga” och inte ger entydiga svar.
Avslutningsvis ﬁnns kritiken att vissa frågor skulle vara irrelevanta för
vissa kurser. Detta gäller framför allt de frågor som avser allmänna färdigheter. Exempelvis får en kurs helt upplagd efter modellen föreläsningar
och övningar normalt låga poäng på frågorna om skriftlig kommunikation
och förmågan att arbeta i grupp. Många lärare på sådana kurser uppfattar
att de inte får möjlighet att utveckla dessa färdigheter inom ramen för sin
kurs. Vi har därför valt att ta bort siﬀrorna för dessa frågor från slutrapporten, men inte från arbetsrapporten och kursvärderingen som sådan.
Därmed samlas data in för analys och senare uppföljning, samtidigt som
risken för oskälig negativ värdering av en kurs undviks.

Integritetsfrågor
Vi har infört några rutiner som ska minska risken för integritetskränkningar. Om det ﬁnns fem eller färre män eller kvinnor på en kurs delas
svaren i rapporterna inte upp efter kön. På själva enkäten ﬁnns också en
garanti till studenterna att deras svar på kursvärderingarna inte kommer
att missbrukas.
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De svåraste integritetsfrågorna har handlat om hur slutrapporterna ska
publiceras. Vi har valt att gå mycket långt då vi lagt slutrapporterna på
Lunds tekniska högskolas webbsida, nåbara från hela Lunds universitet
inklusive studentbostäderna. Den svåra formella frågan är den om publiceringen strider mot den restriktiva personuppgiftslagen, PUL. Vi stödjer
oss på ett svar från Datainspektionen40 som menar att ”En kursvärdering
på universitetsnivå torde omfattas av begreppet ’harmlös uppgift’ även
när den innehåller viss negativ kritik. Uppgifter som är direkt kränkande
är dock inte harmlösa.” Den avgörande frågan är emellertid den om hur
publicering av slutrapporter påverkar Lunds tekniska högskolas medarbetare och den psykosociala arbetsmiljön. Denna problematik måste vägas
mot det legitima syftet att relativt öppet redovisa Lunds tekniska högskolas verksamhet och öppet redovisa de starka och svaga sidorna inom vår
grundutbildning.

Stöd i arbetet med rapporterande utvärdering av
kurser
För arbetet med att analysera utfallet av ett kursgenomförande tillhandahålls olika former av stöd. Skriftligt informationsmaterial har utarbetats,
t.ex. en lathund för tolkning av CEQ-rapporter samt anvisningar för hela
arbetsprocessen. Workshopar anordnas både för lärare och för studentrepresentanter. Under läsåret 2003/04 gavs för första gången en poänggivande kurs om vuxenpedagogik och lärande för studenter vid Lunds tekniska högskola, vilken i första hand vände sig till studenter som var aktiva
i studieråden och arbetet i kursvärderingsprocessen.

Om studenternas engagemang i systemet
Själva huvudpoängen med Lunds tekniska högskolas system för kursvärderingar är att det placerar studenternas lärande i fokus, och förbättrar
förutsättningarna för att studenterna ska utföra ett studiearbete som resulterar i ett gott lärande. Den rapporterande utvärderingen syftar till att
involvera samtliga studenter i att värdera de pedagogiska processerna via
kursvärderingen. Den engagerar sedan enstaka studenter, i egenskap av
studentrepresentanter, i processen.
40. Personuppgiftslagen (1998:204), förfrågan, Datainspektionen 2001-11-30,
Dnr. 1328-01
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För att få studenterna att fylla i CEQ-enkäter på ett seriöst vis är det
viktigt att de ser en mening i det. De måste få se att deras ansträngning ger
värdefull indata till en kvalitetsstärkande process. De behöver ha kännedom om hur deras uppgifter används, och se resultat av användningen. Det
förstnämnda har på Lunds tekniska högskola hanterats genom att samtliga
studenter har fått skriftlig information om hur kursvärderingssystemet är
tänkt att fungera. Det andra, resultaten, når studenterna genom att alla
som läst en kurs får slutrapporten så snart den är klar. Vi uppmuntrar även
att lärarna refererar till tidigare kursvärderingsresultat i sin undervisning
för att visa att studenternas åsikter tas till vara.
Lunds tekniska högskolas centralt administrerade, fakultetsövergripande system för kursvärdering medför möjligheter till uppföljningar i
den databas som byggs upp med enkätmaterial. CEQ-data kan användas
för olika specialuppföljningar, av t.ex. helhetsbilder, trender, utfall som
funktion av kursutformning, studier av enskilda program eller årskurser
etc. Materialet kan delas upp t.ex. utifrån de svarandes ålder, kön eller
årskurs.

Rapporterande utvärdering som strategisk satsning
De grundläggande principerna för utvärdering av grundutbildningen vid
Lunds tekniska högskola är förankrade genom ett policybeslut taget i
Lunds tekniska högskolas styrelse. Anvisningar och beslut om publicering
av slutrapporter tas på ledningsnivå. Vi vill understryka att ledningen inte
går in och övervakar eller påverkar enskilda kurser. Lunds tekniska högskola har en decentraliserad organisation där ”centralmakten” ska skapa
eﬀektiva processer, men inte medverka i detaljerad styrning och beslutsfattande.
Enkäter visar att 7 procent av Lunds tekniska högskolas nybörjare väljer att studera till civilingenjör i Lund för att utbildningarna har gott rykte.
I den hårdnande och öppnare konkurrensen som råder mellan lärosätena
blir det de bästa utbildningsanordnarna som överlever. Vi tror att vårt
CEQ-baserade kursvärderingssystem bidrar positivt till Lunds tekniska
högskolas utveckling, främst genom att ytterligare höja nivån på det pedagogiska samtalet.
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KURT – ett webbaserat
kursvärderingsprogram
Christine Lundell

I kapitlet från Göteborgs universitet beskrivs nedan ett program för webbaserade kursvärderingar som används på datalingvistikprogrammet, vid
institutionen för lingvistik.

Bakgrund
På datalingvistikprogrammet vid Göteborgs universitet är det studenterna
som är ansvariga för att utforma och sammanställa kursvärderingar. Detta
motiverade fyra studenter på programmet, Simon Forslund, Jacob Hallenborg, Markus Ivarsson och Daniel Mörk, att göra kurt, ett webbaserat kursvärderingsprogram, som kursprojekt i en kurs på programmet.
Programmet började genast användas av studenterna för att utforma och
sammanställa kursvärderingar. Kurt gör det enkelt för studenterna att
skapa kursvärderingar eftersom det sammanställer kursvärderingar enligt
de ansvarigas önskemål och sammanställer slutligen alla svar anonymt.
Innan vi ﬁck kurt utformades och sammanställdes kursvärderingarna
i pappersformat på programmet av två studenter för varje kurs. Den manuella sammanställningen är tidskrävande och felcitat kan förekomma.
Dessutom är det svårt att veta vilka studenter som inte har lämnat in
kursvärderingar. Sedan kurts introduktion har både tiden att utforma
och sammanställa kursvärderingar drastiskt minskat och man kan skicka
påminnelser till dem som inte har svarat.

Rutiner för kursvärderingar på
datalingvistikprogrammet
På programmet ﬁnns en överenskommelse mellan ämnesgruppen och ledningsgruppen att studenterna är ansvariga för kursvärderingarna. Kurt
används som kursvärderingshjälpmedel i alla kurser på datalingvistikprogrammet. Två studenter utformar och sammanställer kursvärderingen och
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när den är färdig kallas det till kursnämnden. Kursnämnden består av kursvärderingsansvariga studenter, programansvarig, kursansvarig och studievägledare. Vid detta möte presenteras resultatet av kursvärderingen och ett
samlat åtgärdsprotokoll skrivs med sådant som bör ändras tills nästa gång
kursen ges. Gamla kursvärderingar kan läsas på kurts webbsida och
även i en pärm på institutionen. Där ﬁnns även åtgärdsprotokoll.
Med hjälp av kurt kan man:
• skapa och lägga ut en enkät på kurt webbsida
• svara på enkäten
• sammanställa enkäten
• lagra gamla sammanställda enkäter.
På grund av integritetsskäl kan färdiga kursvärderingar bara nås från institutionens datorer.

Kurt för kursvärderingsansvariga
När två studenter ska utforma en kursvärdering går de in på kurts webbsida41 och väljer att skapa en ny kursvärdering. Då hamnar man på kursfaktasidan, där man väljer ett valfritt användarnamn och lösenord, för att
kunna logga in och se hur många som svarat eller göra en sammanställning. Kurskod och kursnamn väljs ur en ﬂervalsbox för att garantera att
kurserna lagras med samma namn från år till år. Kursvärderingsansvariga
studenter anger också termin, kursansvarig och eventuella kommentarer.
Slutligen anger man e-postadresserna till dem som ska svara, antingen
manuellt eller genom att lägga till en hel årskull.
På nästa sida, mallval, väljer de ansvariga för kursvärderingen om de
vill använda en mall, t.ex. kursvärderingen från förra gången kursen gick,
eller om de vill göra en enkät från början. Väljer man att använda en mall
kan man redigera denna i editorn.
Den sista sidan, editorn, är där man utformar sin enkät. Här kan man
lägga till, ta bort, ﬂytta och ändra egna rubriker och frågor eller sådana
som man valt i mallval.
Till vänster på skärmen kan man skapa eller redigera element i enkäten. De olika elementen är: rubrik, fritextfråga, skalfråga (där min- och

41. <http://www.cling.gu.se/ag/kurt>
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maxvärde anges) och ja/nej-fråga. Skalfrågan har en sexgradig skala från
min- till maxvärdet och ja/nej-frågan kan ha ett kommentarfält. Till höger
ser kursvärderingsansvariga hela tiden hur enkäten ser ut, varje gång man
lägger till eller ändrar något uppdateras detta.
När enkäten är klar skickas ett e-brev med en inbjudan till alla kursdeltagare. Nu kan man inte längre ändra på enkätens utseende. Man kan
dock lägga till kursdeltagare som ska svara på kursvärderingen. När enkäten är utskickad kan man som ansvarig för kursvärderingen logga in
och se vilka e-postadresser som ännu inte har skickat in svar. Man kan
då automatiskt skicka ut påminnelser till dessa. Alla svar lagras anonymt
i en databas. När alla har svarat eller man inte kan vänta på ﬂer svar så
sammanställs kursvärderingen automatiskt, fritextsvar samlas ihop och
genomsnitt räknas för skalorna. Därefter skickas ett e-brev till alla som
har medverkat med en länk till kursvärderingens resultat.

Kurt för deltagare i kursvärderingen
När en kursvärdering är färdigutformad får kursdeltagarna ett e-brev med
en länk till formuläret. På denna sida måste kursdeltagaren välja vilken
kurs han eller hon vill svara på och logga in med sin e-postadress. Sedan
är det bara för kursdeltagaren att svara på frågorna, men inga frågor är
dock obligatoriska.

Nackdelar med kurt
En stor nackdel med kurt är att alla kursdeltagare måste ha e-postadresser. En annan nackdel är att sammanställningen inte kan redigeras. Detta
skapar problem i de fall då någon student använder grova uttryck som inte
tillför kursvärderingen något.

Tekniska speciﬁkationer
Kurt är ett webbaserat system för kursvärderingar baserat på CGI-skript,
skrivet i Perl. Databasen är implementerad i MySQL. Resultatet av en
kursvärdering ﬁnns i HTML- och PDF-format.
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Kvalitetsbarometern – en studie
av studenters helhetsupplevelse av
högskoleutbildning
Leif Rytting & Katarina Zambrell

Nedan presenteras en metod för kursvärdering vid Handelshögskolan BBS
(Baltic Business School), som är en del av Högskolan i Kalmar. Metoden
heter kvalitetsbarometern och baseras på tjänsteteori.

Bakgrund
Inom den akademiska utbildningen är kursvärderingar ett traditionellt
och väsentligt inslag. Studenternas engagemang i enskilda kurser, deras
återkoppling och inﬂytande kan påtagligt bidra till förnyelse och utveckling. Med denna utgångspunkt är avsikten i detta bidrag att presentera en
studie med ambitionen att klarlägga även andra ingredienser, som kan vara av
betydelse för de studerandes bild och upplevelse av den utbildning de följer.
Under ett antal år har vi, parallellt med kursvärderingen vid varje kurs,
använt oss av en undersökning som vi benämnt kvalitetsbarometern, vilken är relaterad till tjänsteteori. Begreppet ”kund” intar då en naturlig
roll, samtidigt som kvalitetsfrågor ges påtaglig uppmärksamhet. Kundens
personliga upplevelse står i centrum, vilket markeras av t.ex. Echeverri
& Edvardsson (2002), Grönroos (2002) samt Zeithaml & Bitner (2003).
Grundläggande intar olika möten mellan enskilda kunder och leveranssystemet en framträdande roll, inom ramen för tjänsteproduktion och kunders inblandning i processer som präglar leveransen. Interaktiva förlopp
och komponenter som kan reglera kvalitetsbilden är av intresse. Grönroos
(2002) klargör att de kvalitetsskapande resurserna, inom ramen för interaktion, utgörs av kunder och personal som deltar, system och operativa
rutiner samt fysiska resurser och utrustning. Detta ligger till grund för den
undersökning vi återkommande genomför.
Kvalitetbarometern är således relaterad till tjänsteteori, samtidigt som
det måste påpekas att begreppet ”tjänstekvalitet” i teoretiska bidrag är
markant kopplat till kunders förväntningar (t.ex. Echeverri & Edvards-
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son 2002, Grönroos 2002, Zeithaml & Bitner 2003). Det är viktigt att
leva upp till och infria förväntningar, men denna komponent fokuseras
inte speciﬁkt i vår undersökning. Det avgörande i kvalitetsbarometern är de
studerandes upplevelse i efterhand. Förväntningar kan inta en naturlig roll,
men graden av inﬂytande tydliggörs inte i undersökningen. Det bör också
framhållas att studien inte speciﬁkt fokuserar på kvalitetsfaktorer på det
sätt som de förs fram av t.ex. Echeverri & Edvardsson (2003), vilka med
utgångspunkt från Zeithaml et al. (990) beaktar betydelsen av påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet och empati/inlevelse.

Undersökningens form och innehåll
Kvalitetsbarometern utgörs av 44 påståenden som de studerande får ta
ställning till på en femgradig skala (’instämmer inte alls’ till ’instämmer
helt’). Den är så utformad att en hög markering har en positiv innebörd.
Avsikten är att klarlägga studenternas attityder till såväl olika inslag i kärntjänsten som till viktiga stödtjänster. Inom ramen för kärntjänsten beaktas
synen på det program studenterna följer, liksom kurser, examination och
undervisning. I de stödtjänster som innefattas står administrativ service i
centrum. Parallellt är målsättningen att klarlägga synen på det egna engagemanget och arbetet, liksom interaktion och samarbete mellan studenterna. Inom ramen för kärn- och stödtjänster fokuseras dels interaktion
med personal och studenternas relation till miljö och utrustning (tjänstelandskapet), dels system och rutiner.
Sammantaget betyder detta att vi grundläggande lyfter fram kvalitetsrelaterade frågor utifrån kärntjänst, stödtjänster och studenternas egen
medverkan, samtidigt som vi inom denna ram fokuserar interaktion och
möten med personal, tjänstelandskapets roll samt studentnära system och
rutiner. På denna grund är studien indelad i tre delar: kärntjänsten, stödtjänster samt du själv och andra studenter. Ett urval av frågorna presenteras
nedan för att illustrera undersökningen; påståenden som studenterna således instämmer mer eller mindre i.
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Exempel ur frågeformuläret
Del 1 – Kärntjänsten
Programmet
Ex.
Kurserna
Ex.

Examination
Ex.

Lärare
Ex.

Den samlade uppläggningen på det program jag följer är bra.
De kurser jag följt har jag upplevt som givande och lärorika.
Enligt min uppfattning har de kurser jag följt en koppling till
intressant forskning.
Schema och lokalplanering för de kurser jag följt har normalt varit
bra.
Karaktären på de examinationer som jag genomgått har vanligen
varit bra.
Svårighetsgraden på olika examinationer har stämt väl överens med
mina förväntningar.
Jag upplever lärarnas kunskap och kompetens som god.
Lärarnas attityd mot studenterna är vanligen positiv och tilltalande.

Del 2 – Stödtjänster
Personal (ej lärare)
Ex.
Normalt upplever jag att administrativ personal t.ex. kansli ger ett
gott stöd.
Personalens attityd mot studenterna är vanligen positiv och
tilltalande.
Administrativ service
Ex.
Tillgängligheten till administrativ service uppfattar jag som bra –
med avseende på öppethållandetider.
De praktiska rutinerna, liksom tillgången till information, är bra.
Internationella utbyten
Ex.
Information och andra praktiska rutiner, inom institutionen,
fungerar bra när det gäller internationella frågor.

Del 3 – Du själv och andra studenter
Andra studenter
Ex.
I olika grupparbeten fungerar samarbetet med andra studenter bra.
Eget arbete
Ex.

De kurser jag följt, inom institutionen, har ställt stora krav på eget
engagemang och arbete.
Jag upplever ofta att jag skulle haft god nytta av bättre förkunskaper
inom olika områden.
De lokaler som ﬁnns inom institutionen – för självstudier,
grupparbeten etc. – är bra.
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Genomförande och sammanställning
Sedan våren 200 genomförs undersökningen varje vårtermin bland samtliga programstudenter.42 Undersökningen går till så att varje studentgrupp
besvarar frågeformuläret i samband med en ordinarie föreläsning. Efter en
kort genomgång av den berörda läraren eller den person som samordnar
genomförandet av kvalitetsbarometern, utdelas ett häfte där samtliga frågor ﬁnns presenterade. Studenten besvarar de 44 frågorna på en särskild
svarsblankett. Svaren är graderade i en femgradig skala från instämmer
helt (5) till instämmer inte alls (). Vissa frågor har även svarsalternativet
”har ingen uppfattning”. Frågorna fylls i på plats och svarsblanketterna
samlas in direkt. Själva genomförandet tar ca 20 minuter. Denna metod
gör att svarsfrekvensen har varit mycket hög, med undantag för årskurs
tre som av praktiska skäl (uppsatsarbete) varit något mindre representerad.
Till dessa studenter har frågor och blanketter distribuerats via e-post, men
med betydligt lägre svarsfrekvens.
De ifyllda svarsformulären skannas in för att möjliggöra en sammanställning, där medelresultatet per fråga beräknas. Detaljrikedomen som
materialet möjliggör är stor. Det är möjligt att få en bild av en enskild students uppfattning, men även ett generellt resultat för samtliga studenter.
Resultatet sammanställs i en rapport bestående av olika grafer och diagram
för att åskådliggöra i första hand jämförelser. I bilaga 3 visas ett exempel
på resultatredovisning. I vår samlade redovisning presenteras:
• utfallet inom varje enskilt program, totalt samt per årskurs
• utfallet för varje årskurs, liksom den samlade bilden.

Resultat och analys
Resultaten presenteras vid personalmöten liksom för studenternas institutionsförening. Undersökningen diskuteras också av institutionsstyrelsen43
och dessutom ﬁnns materialet tillgängligt i vårt interna informationssys-

42. I de fall där även fristående studenter läser kurser tillsammans med våra
programstudenter, ingår även dessa studenter i studien. De aktuella utbildningsprogrammen på Baltic Business School är ekonomprogrammet,
marknadsföringsprogrammet, turismprogrammet, systemvetarprogrammet,
musikindustriprogrammet, Östersjöekonomprogrammet samt fr.o.m. vårterminen 2004, hälsoekonomprogrammet.
43. Institutionsstyrelsen består av prefekt samt representanter för lärare, personal
och studenter.
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tem för såväl samtliga studenter som personal. Den mer konkreta uppföljningen av resultatet ansvarar vårt kvalitetsråd för. Detta råd består av
lärare, personal och studenter.
Utifrån rapportens resultat jämförs olika grupper. Förutom det totala
resultatet och den övergripande bilden av studenternas inställning används
materialet även för jämförelser mellan olika program. Då analyseras dels
det totala resultatet för respektive program, dels resultatet per årskurs. Parallellt är det intressant att även klarlägga resultatet inom ett och samma
program och jämföra olika årskurser, för att tydliggöra vilken förändring
som skett under den period studenterna följer utbildningen; årskurs , årskurs 2 och årskurs 3. Olika frågor kan aktualiseras och några exempel på
infallsvinklar är följande:
• Utifrån en samlad analys är det möjligt att få indikationer på hur studenterna uppfattat t.ex. våra stödtjänster, primärt den administrativa
servicen, och härigenom få beslutsunderlag för öppettider, tillgänglighet etc.
• Detaljer i resultatet för t.ex. årskurs  eller ett visst program kan bli
föremål för diskussion, analys och insatser i korrigerande syfte.
• Utfallet mellan olika årskurser kan diskuteras och relateras till förändringar som skett och utveckling i olika delar av den samlade tjänsten.

Kvalitetsbarometerns värde
Kvalitetsfrågor är alltid väsentliga och denna undersökning är därmed på
ﬂera sätt värdefull. Parallellt med de kursvärderingar som genomförs kan
kvalitetsbarometern förstärka vår insikt i studenternas bild av verksamheten. Det främsta värdet är möjligheten att göra jämförelser och klarlägga
hur studenternas upplevelser varierar över tiden och mellan olika grupper.
Härigenom kan kvalitetsbarometerns resultat, och den helhetssyn på utbildningen som den ger, bidra till en insiktsfull utvecklingsprocess – samtidigt som den främjar kvalitetsdiskussionen internt. En väsentlig grund
är de kopplingar som kan ﬁnnas mellan olika ingredienser i den samlade
tjänsten. Det är uppenbart att olika komponenter kan relateras till varandra och fylla en viktig funktion. Såväl tillgången till datorer som information och administrativa rutiner kan medverka och stödja upplevelsen
av den samlade verksamheten.
Avslutningsvis är det naturligt att kommentera det perspektiv som anläggs. Utbildning är en del av tjänstesektorn, som givits allt större utrymme i litteratur och forskning inom inte minst det företagsekonomiska
137

området. Inte minst för utbildningsverksamhet och studier är det då väsentligt att markera kundens betydelse som aktiv medaktör. Detta är naturligt och poängteras genom att synen på egna prestationer innefattas i
studien, parallellt med upplevelsen av samarbetet med andra studenter.
Vidare vill vi markera att värdet av denna undersökning i hög grad är
relaterat till de interna diskussionerna, samt engagemanget för studiens
genomförande och resultat. I den utsträckning som ett verktyg av denna
typ ligger till grund för intern analys, liksom en dialog mellan studenter
och personal, kan den förstärka och möjliggöra utveckling och förbättringar. Studien måste således ges utrymme, parallellt med kontinuerlig
vidareutveckling. Som så ofta är resurser och engagemang, hos studenter
och personal, väsentliga förutsättningar för genomförandet och analysen
av undersökningen.
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Ett fungerande signalsystem
– grundbulten i ett systematiskt
kvalitetsarbete
Leif Hellström

I detta kapitel behandlas en metod för att beskriva studenters uppfattning om kursers kvalitet under pågående kurs. Exemplet är hämtat från
Malmö högskola.

Inledning
Att anordna kursvärderingar är en skyldighet för högskolan. För studenterna innebär högskoleförordningens skrivning en rättighet (som man kan
utnyttja eller välja bort). I skrivningen framtonar två sidor av kursvärderingens funktion. Den ena innebär att den utgör ett inslag i en demokratisk process. En annan aspekt innebär att den ska ge underlag för förbättringar. Därmed blir kursvärderingen ett viktigt inslag i det (ständigt
pågående) kvalitetsarbete som bedrivs vid lärosätena. Båda dessa aspekter
är lika viktiga för högskolans utveckling.
Jag redovisar i detta bidrag till antologin ett sätt att leva upp till högskoleförordningens krav på kursvärderingar. Temperaturtagningar under
pågående kurs har använts under närmare tio år som ett reguljärt signalsystem i Hälsa och samhälles (tidigare Vårdhögskolan i Malmö) kvalitetsarbete. Ersätter denna typ av formativ utvärdering de mer summativt
orienterade utvärderingar som sker i slutet av en kurs? Nej, jag menar inte
det. Olika situationer kräver olika typer av utvärderingar.
Som ett komplement till en mer traditionell kursvärdering fungerar
temperaturtagningen väl. Ett viktigt skäl till att använda temperaturtagningar eller andra typer av signalsystem under pågående kurs är att eventuella brister i vissa fall kan åtgärdas direkt. Därmed har man skapat ett
viktigt incitament för studenters deltagande i kursvärderingsprocessen.
Svarsfrekvenserna är genomgående höga, vilket är en förutsättning för att
informationen ska kunna ligga till grund för förbättringar eller kalibreringar.
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Om kursvärderingar ska användas som underlag för förbättringar eller ligga till grund för beslut om ändringar i kursplaner, spelar frågan om
tillförlitligheten hos den information som samlas in en central roll. Detta
utgjorde ett av incitamenten till att utveckla en särskild typ av kursvärderingar vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola – temperaturtagning
under pågående kurs.

Temperaturtagning under pågående kurs
Temperaturtagningar under pågående kurs är idag en rutin i alla utbildningsprogram och kurser vid Hälsa och samhälle. Rutin i den meningen
att den ingår som ett reguljärt inslag i utbildningen. Därmed ökar också
möjligheterna att de i olika avseenden blir kvalitetsdrivande. Det är inte
främst de stora engångssatsningarna som leder till ökad kvalitet utan snarare angreppssätt och åtgärder som i någon mening är en organisk del av
utbildnings- och läroprocesserna.
I samband med att gemensamma kursvärderingar vid dåvarande Vårdhögskolan i Malmö (som integrerades i Malmö högskola 998) diskuterades bl.a. de ofullkomligheter som kan kopplas till traditionell kursvärdering. Problemet med att de studenter som bidrar med synpunkter vid
en kursvärdering inte själva kan dra fördelar av eventuella förbättringsåtgärder lyftes särskilt fram. Resultatet av denna diskussion blev det som vi
kallar temperaturtagning under pågående kurs. Den enkät som togs fram
har i princip samma form och innehåll som den som används idag.
Enkätens innehållsliga fokus förklaras delvis av att de utbildningar som
erbjuds vid Hälsa och samhälle alla har en tydlig yrkesinriktning. Detta
motiverar varför aspekter som rör praktik eller klinisk utbildning ﬁnns
med. De huvudaspekter som tas upp berör:
• kursinnehåll
• relationer till lärare och handledare samt kurskamrater
• kravens tydlighet
• kravnivå
• ”transpirationsgrad”, dvs. hur mycket arbete studenterna har ansträngt sig eller arbetat.
Tanken är att huvudaspekterna ska fånga in faktorer som i olika avseenden
är betydelsefulla ur ett lärandeperspektiv. I denna mening återspeglar enkäten förhållanden som är ganska generella, men självfallet kan enkätens
fokus diskuteras och anpassas till andra förhållanden.
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Sammanställning och återkoppling
Enkäten administreras av kursläraren och ges två till tre veckor efter kursstarten vid ett tillfälle då ﬂertalet studenter är närvarande (t.ex. vid en föreläsning eller ett seminarium). Kanslipersonalen eller lärarna själva sammanställer resultaten och kursläraren avsätter tid för ett återkopplingsmöte
(max 45 minuter) med studenterna. Vid detta återkopplingsmöte diskuteras de resultat som kommit fram, och tillsammans kommer studenter och
lärare överens om eventuella åtgärder. Vid detta tillfälle kan också läraren
göra förtydliganden som rör t.ex. kursens innehåll eller krav i kommande
tentamen. Ett protokoll eller en minnesanteckning upprättas och sätts in
i kurspärmen.
Beskrivningen ovan ansluter till de ursprungliga rutinerna för temperaturtagningen som utarbetades vid deras införande. Av olika anledningar
(bl.a. det förhållandet att Hälsa och samhälle i dag har ungefär dubbelt så
många studenter och lärare) förekommer inom olika enheter variationer i
fråga om hur man hanterar återkopplingen. I de allra ﬂesta fall anordnas
en återkoppling där enkätresultaten presenteras och diskuteras vid ett möte
mellan studenter och lärare. I något enstaka fall läggs enbart enkätresultaten ut på nätet utan att något återkopplingsmöte anordnas. Någon skriftlig
dokumentation av återkopplingsmötet görs dock inte idag. En motivering
är att man ser temperaturtagningen som ett verktyg som endast rör de berörda lärarna och studenterna. Utbildningsledningen tar inte heller del av
de konkreta resultaten från dessa temperaturmätningar.
Återkopplingssamtalet är den viktigaste delen i temperaturtagningen
och innebär att man skapar en mötesplats för dialog mellan studenter och
lärare. Denna dialog har ﬂera funktioner. Den ger utgångspunkter för att
diskutera faktiska förhållanden (som delvis kan förändras). Den ger också
ett metabudskap: här bryr vi oss om vad studenter säger och vi är beredda
att rätta till felaktigheter eller brister.

Exempel på resultat och behov av uppföljning
I vissa fall kan man se att en relativt stor andel av studenterna är osäkra på
vilka krav som ställs på dem (t.ex. i kommande tentamen). Här ﬁnns det
med andra ord anledning för kursläraren att göra förtydliganden. Orsaken
till denna upplevda otydlighet kan också vara oklarheter i kursplanen. Om
ﬂera temperaturtagningar inom samma kurs ger signaler i samma riktning
kan det i vissa fall ﬁnnas anledning att se över kursplanen.
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Temperaturtagningen kan ses ur ett perspektiv med tydliga pedagogiska
förtecken. Högskolestudier beskrivs ofta som handledda självstudier vilket lägger ett avsevärt ansvar på den enskilde studenten. Samtidigt ställer
det krav på den handledning som läraren förväntas ge främst då i form
av olika typer av återkoppling till studenterna (kollektiv eller individuell).
Just återkoppling är något som studenter ofta lyfter fram som ett bristområde i olika typer av utvärderingar i högskolan (t.ex. i studentbarometrar).
Här kan temperaturtagningar spela en viss roll.
Frågan är emellertid om inte läraren eller handledaren också har ett
behov av återkoppling för att kunna förbättra sina insatser: Hur uppfattar
studenterna mina föreläsningar? Har jag lagt mig på en lämplig nivå? Är
kraven tydliga? Vad kan jag förbättra? Detta är några exempel på frågor
som kan dyka upp. I viss mening handlar det om att utveckla en relation
som ger ett stöd för studenterna i sina självstudier. Det handlar emellertid
också om att läraren behöver stöd i sin professionella utveckling.

Temperaturtagningens tillförlitlighet
En förutsättning för att ett kursvärderingsresultat ska kunna ligga till
grund för förbättringsåtgärder är att den information de ger måste vara
tillförlitlig. Faktorer som påverkar denna tillförlitlighet är bl.a.
a) hur data samlas in
b) vilka frågor som ställs (eller inte ställs)
c) när data samlas in
d) vem som bidrar med information
e) vem som tolkar informationen.
a) Information eller data som samlas in via enkäter som besvaras anonymt kan möjligen ge en ur studentperspektivet ”sannare” bild av tillståndet än muntligt förmedlad information vid ett utvärderingsmöte.
Avgörande är i detta sammanhang hur relationen mellan studenter
och lärare ser ut.
b) Vems intressen återspeglas i de frågor som ställs vid en kursvärdering?
Och vem formulerar frågorna? Detta är några aspekter som kan generera högst olika information. Viktigt är också att reﬂektera över om
det är några frågor som inte ställs och på vilken grund. En annan aspekt handlar om betydelsen av att ringa in frågor som är mer centrala
än andra. Är frågor som t.ex. rör lärprocessens villkor särskilt viktiga?
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c) Kursvärderingar genomförs som regel när en kurs avslutats eller är på
väg att avslutas. Om brister kommer fram vid värderingen kommer i
regel inte studenter som bidragit med information att kunna dra nytta
av eventuella förändringar, eftersom kursen är avslutad för deras del.
I detta fall kan man bara hoppas att alla studenter har en altruistisk
läggning. Ytterligare en aspekt med koppling till frågan om när kursvärderingen görs, är om kursen utgör en del av ett program. I en programutvärdering som utförts vid Hälsa och samhälle ger en av studenterna följande kommenterar: ”Nu när utbildningen är slut förstår jag
varför kurs två såg ut som den gjorde.” Kan det möjligen vara så att
när man ser helheten så framstår utbildningens olika delar i en ny dager?
d) Eftersom kursvärderingar ur studentperspektivet är en rättighet, kommer en del att avstå från att utnyttja den. Stora bortfall vid kursvärderingen kan få en avgörande inverkan på datas tillförlitlighet (om
man inte gör en tolkning med utgångspunkt i talesättet ”hälsan tiger
still”). En annan sida av samma aspekt är i vad mån studenter i olika
grupper skiljer sig från kurs till kurs. Det kan röra sig om slumpmässiga förändringar som att en mindre grupp studenter i en viss kurs av
olika anledningar dominerar (och indirekt styr) övriga i kursen. Variationer i studentgruppernas sammansättning kan därför vid ett kursvärderingstillfälle påverka den information som samlats in. Delvis kan
sådana förhållanden komma fram vid en temperaturtagning med tillhörande återkoppling. Detta förutsätter emellertid att en sådan återkoppling rutinmässigt läggs in i kursen.
e) En sista aspekt på kursvärderingens tillförlitlighet handlar om vem
det är som tolkar resultaten (eller anser sig ha tolkningsföreträde). I
detta sammanhang vill jag referera till högskoleförordningens skrivning ”Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna…”. Om denna
sammanställning kompletteras med studenternas och lärarnas gemensamma tolkning, t.ex. i form av ett protokoll eller en minnesanteckning, kan tolkningsproblemen delvis undanröjas. Därmed inte sagt
att problemet med olika tolkningar elimineras. Det blir möjligen mer
synligt.
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Avslutande kommentarer
Kursvärdering i slutet av eller efter avslutad kurs har sina förtjänster, men
också sina nackdelar. Dessa nackdelar har främst bäring på det underlag
för förändringar eller beslut som kursvärderingen ger. I detta kapitel har
jag försökt peka på några brister i data som kursvärderingar kan innehålla.
Att använda dem som beslutsunderlag och som stöd för eventuella förändringar kan därför vara osäkert. I viss mening har kursvärderingar samma
funktion som ett signalsystem.
För att kunna utveckla och förbättra utbildningen behöver lärare och
studenter signaler av olika slag. Om signalsystemet är otillförlitligt riskerar
man att hamna i en situation som har vissa likheter med det som Staﬀan
Lindén44 en gång beskrev: ”Den pedagogiska utvecklingen går fram och
tillbaka med stormsteg.”
Ett annat skäl till att använda temperaturtagningar är att de utgör en
mötesplats för dialog. Denna dialog behöver inte nödvändigtvis betraktas
enbart som ett sätt att svara upp mot studenternas behov av återkoppling.
Detta behov bör även ﬁnnas hos läraren som för sin professionella utveckling också är beroende av återkoppling.
Det är min övertygelse att kvalitetsarbetets framgång är beroende av
väl fungerande signalsystem som är organiskt inbyggda i de olika processerna. Temperaturtagningar under pågående kurs är en del av ett sådant
system.

44. Tecknare och författare som under en lång följd av år presenterade humoristiska
ironier om olika samhällsfenomen, inte minst från skolans värld.
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Dialog mellan studenter och lärare;
kontinuerlig kursvärdering genom
träffar med grupprepresentanter
Gunnar Tiger

I kapitlet från institutionen för klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet beskrivs en metod för kursvärdering genom gruppdiskussioner mellan
lärare och studenter.

Detta kapitel syftar till att beskriva hur en ny typ av kursvärdering, kontinuerlig kursvärdering, kan användas. Med kontinuerlig kursvärdering menar jag att man som lärare under en pågående kurs gör regelbundet återkommande kursvärderingar med några studerande. Dessa har valts ut som
representanter för kursens alla studerande. Modellen är enligt mitt vetande
tämligen ny men har börjat användas vid en del svenska universitet och
högskolor.45 Genom att beskriva hur jag använde denna modell då läkarutbildningen i Umeå hade reviderats, hoppas jag kunna inspirera andra
att använda densamma. Det bör också understrykas att jag fann metoden
vara mycket bra för att göra snabba justeringar av en pågående kurs. De
studerande uppskattade även tillvägagångssättet.

En ny utbildningsplan vid läkarprogrammet vid
Umeå universitet
Läkarprogrammet vid Umeå universitet inledde arbetet med att genomföra en ny utbildningsplan (U200046 vårterminen 200). I arbetet med att
ta fram den nya utbildningsplanen deltog jag i startgruppen, en planeringsgrupp sammansatt av företrädare för många olika ämnen ingående i läkarutbildningen. En ledstjärna i startgruppsarbetet var studerandeaktivitet. Vi
45. Sökning på ”kontinuerlig(a) kurs(ut)värdering(ar)” ger mindre än 25 svenska
sidträffar på Google och en engelsk sökning ger ca 30 sidor.
46. <http://www.umu.se/medfak/utbildning/lakarutb/bakgrund.html>
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ville att de studerande skulle ta ett större ansvar för sina studier än vad vi
ansåg att man gjorde i den gamla mer föreläsningsintensiva utbildningsplanen. Det innebar att vi reducerade antalet föreläsningar kraftigt och
förde in fall/PBL som undervisningsmetod. En högre grad av ämnesintegrering ville vi också uppnå, dels mellan prekliniska ämnen, men också
mellan kliniska och prekliniska.47
Vi arbetade även intensivt med att ta fram målbeskrivningar för de nya
kurserna. Detta insåg vi vara av yttersta vikt då de studerande inte hade så
många föreläsningar, som annars kan tjäna som målbeskrivning. Vi hade
också en uttalad vilja att de studerande skulle arbeta mer i grupp, för att
förbereda dem för kommande arbetsliv. Vidare skulle gruppkonstellationen också skifta för varje ny kurs, för att bereda dem för framtida arbetsförhållanden (t.ex. AT- och ST-tjänstgöring vid olika kliniker). Kurssamordnare utsågs sedan till de nya kurserna och jag ﬁck ansvar för Cellens
struktur och funktion (CSoF), 20 poäng, en kurs som de studerande läser
under första och andra terminerna.

Frågor och förväntningar vid genomförandet av nya
kurser inom U2000
Inom lärarkåren fanns en oro för att den nya utbildningsplanen skulle leda
till att de studerande klarade av sina studier sämre och att de inte skulle
uppnå uppsatta mål. Oron berodde också på att vi lärare var osäkra på
vår roll i det nya. Vad förväntades egentligen av oss lärare i den nya studerandeaktiva undervisningen? Och hur skulle studenterna uppleva den
nya utbildningen? Vi var angelägna om att verkligen göra det bästa för de
studerande som skulle vara de första i den nya utbildningen. Därför var
det angeläget att kunna göra förändringar av kursen snabbt och under
pågående kurs. Med anledning av detta tog jag kontakt med fakultetens
pedagogiska konsult, Mona Fjellström, och vi arbetade fram ett system
för kursvärdering.
Genomförandet av U2000 – behov av snabba korrigeringar
Vi kom fram till en modell som bestod av fyra delar:
• träﬀar med grupprepresentanter
47. Den prekliniska ämnesintegreringen har vi lyckats uppnå, men integrationen
mellan kliniska och prekliniska ämnen har inte varit lika framgångsrik.
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• skriftliga kursvärderingar för hela kursen
• lärarmöten
• skriftliga utvärderingar för lärarna
Syftet med detta kapitel är att beskriva den första delen, träﬀar med grupprepresentanter. De tre andra delarna berörs mycket kortfattat för att sätta
in grupprepresentantträﬀarna i ett sammanhang.

En ny modell för kursvärdering: träffar med
grupprepresentanter
CSoF-kursen, som startade vårterminen 200, hade 69 studerande (fr.o.m.
höstterminen 200 börjar 79 studerande per termin på läkarutbildningen
i Umeå). De hade delats in i nio grupper, med sju till åtta i varje grupp,
redan under den första kursen, introduktionskursen, under första terminen. Jag bad dessa grupper, några veckor innan CSoF-kursen började, att
de skulle utse grupprepresentanter, med vilka jag skulle ha regelbundna
kursvärderingsträﬀar.
Att de skriftliga kursvärderingarna skulle utgöra en ”säkerhetsbas” stod
helt klart då modellen planerades. Skriftliga kursvärderingar garanterar att
alla får chansen att uttrycka sin mening. Vidare bad jag grupprepresentanterna att utforma frågorna till de två första skriftliga kursvärderingarna
och jag tillförde också ett par stycken. Intressant att notera är att de studerande utformar precis de frågor som vi lärare brukar göra.

Gruppträffarnas utformning och innehåll
Gruppträﬀarna (ungefär en timme långa) ägde rum före eller efter schemalagd undervisning och för det mesta var vi i lunchrummet på min avdelning. Jag bjöd också på ﬁka i samband med träﬀarna. En rad teman skulle
behandlas vid varje träﬀ och vi betade av dem efter hand. Arbetet kunde
gå till enligt följande: Jag tog upp ett tema t.ex. kurslitteraturen och bad
därefter om synpunkter från deltagarna. Ofta utbröt en livlig diskussion.
Det tema som vi ägnade mest tid åt var fallstudier. De studerande var
mycket aktiva, men som alltid i gruppsammanhang är en del mer talföra
än andra. Jag var dock mån om att alla skulle säga något och frågade aktivt. Ibland fanns också skriftlig information från någon grupp som inte
kunde ha sitt ombud närvarande. Jag uppmuntrade också dem att skicka
någon annan om de själva inte kunde närvara vid gruppträﬀen. Därefter
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sammanfattade jag någon slags konsensus, som lades ut på kursens webbsida.48 Nedan redovisas ett par citat från mina anteckningar.
200-04-04: ”Fallintroduktionerna har fungerat bra utom i ett fall. OBS
ledarna bör i några fall tänka på att styra upp frågeställningarna (inte
tveka att skriva upp egna frågeställningar, som författaren vill få fram
[ett OBS det kan ha brustit i kommunikationen mellan veckans lärare]).”
200-05-02: ”Grupphandledningarna: Att jag schemalagt enligt förra
kursvärderingen verkar bli bättre (dock endast prövat en gång). Studenterna tycker att inläsningen funkar bäst om handledningen läggs på onsdagar, så jag ska försöka tillgodose detta. Fortfarande skiftande åsikter
om hur handledningarna funkar. Dock verkar det som om det nu endast
är ett par grupper som inte har en bra struktur på sitt arbete.”

Lärarmötenas utformning och innehåll
Lärarmötena, som genomfördes i samband med en lunch, var mycket betydelsefulla under den första kursen och speciellt viktigt var det första
mötet (pizzalunch49) efter halva kursen. Lärarna rapporterade då att de
tyckte att de studerande var mycket mer insatta i ämnet och kunde diskutera djupare. Detta var en stor skillnad jämfört med i den gamla utbildningsplanen och vi menade att vi var på god väg att nå ett av målen
med U2000, ökad studerandeaktivitet. Vidare utvärderade vi bl.a. de två
duggorna som genomförts, och planerade innehållet för duggorna under
kommande kurser.
De två teman som vi lade mest tid till att diskutera var målbeskrivningen
samt fallintroduktionen. Jag påpekade hur viktig det är att läraren vid inledningen av fallstudieveckan lämnar en ”varudeklaration” över veckans
innehåll.
Citat 200-06-2: ”Studenterna möter olika lärare med olika upplägg på
sina case. Det är således mycket viktigt att då man inleder en casevecka
att man tydligt förklarar hur just denna casevecka är upplagd. Till detta

48. <http://www.umu.se/medfak/utbildning/lakarutb/kurser/Cell_SoF/index.
html>
49. Vi samlades i min avdelnings lunchrum och lärarmötena ﬁck olika namn beroende på vad jag bjöd lärarna på: pizzalunch, rostbiff, tårta, exotisk planka.
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hör också att förklara vilken typ av föreläsning man har. Båda de här
temana återkom vi till i de efterföljande lärarmötena”.

Erfarenheter av kontinuerlig kursvärdering
Vi kunde genomföra kursvärderingarna enligt den plan som jag och vår
pedagogiska konsult utarbetade. En tanke med planen var att vi snabbt
skulle kunna korrigera felaktigheter eller införa önskvärda förändringar
som kom fram vid gruppträﬀarna. Därmed skulle de studerande också
kunna dra nytta av det arbete de gjorde under gruppträﬀarna. Detta blev
möjligt då kursen var på 20 poäng. Ett exempel på en sådan snabb justering från första träﬀen är följande exempel:
”… en mycket viktig synpunkt kom fram. Det är bättre att schemalägga
en lärare/grupp under en halvtimme än att ’sitta och vänta’ på att läraren
ska komma under de två schemalagda timmarna. (Detta vill jag således
ändra på så fort som möjligt, vilket betyder att jag vill engagera alla lärarna oftast 3 ibland ﬂera, som är aktuella under veckan.)”50.

Vanligtvis kan det vara svårt att få ett engagemang i studerandegruppen
för att vilja delta. Låga svarsfrekvenser51 på skriftliga kursvärderingar efter
kursslut, beror mycket på att man som studerande upplever att ”om jag
svarar si eller så, kommer det inte att beröra mig, eftersom jag slutat kursen”. De får inte skörda frukterna av det arbete de själva lägger ner, utan
det får yngre kursare göra.

Jämförelse med skriftliga kursvärderingar
Skriftliga kursvärderingar har ju använts hur länge som helst och jag använde dem som en yttre ram. Gruppträﬀmodellen var ny för mig och
jag visste inte vad den skulle leda till. Jag kunde då använda de skriftliga
kursvärderingarna på ett traditionellt sätt. Min åsikt är dock att skriftliga
kursvärderingar med ”poängsättning” av lärare, kurslitteratur, skrivningar
osv. har många fel och brister. Ofta får man svar på det som redan är känt;

50. <http://www.umu.se/medfak/utbildning/lakarutb/kurser/Cell_SoF/Kursutvardering_CSoF010404.pdf>
51. Svarsfrekvens för de två skriftliga utvärderingarna, som kurs 1 hade, var 57 procent respektive 59 procent.
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”lärare A var jättebra, lärare B borde gå en pedagogisk kurs osv.”, och de
har därmed ett begränsat värde. Fördelen är att de genererar siﬀror, ”hårdvaluta”, standardfel mm och det går att göra snygga ﬁgurer, som t.ex. kan
vara användbart om man snabbt vill skaﬀa sig en uppfattning om hur de
studerande betygsätter olika moment av en kurs. Det blir enkelt att jämföra t.ex. vilket betyg ett case ﬁck.
Jag skulle nog ändå inte ha vågat lägga upp en kursvärdering av kursen, som enbart byggde på gruppträﬀarna. Så här i efterhand är det dock
de som haft störst betydelse för kursens utveckling, men det förutsatte
att lärarna blev informerade (eller informerade sig) om innehållet i mina
anteckningar från gruppträﬀarna. Detta skedde genom att jag e-postade
anteckningarna samt länken till kursvärderingswebbsidan.

Genomförande av kursvärderingar under de två
efterföljande kursomgångarna
Med kurs nr 2, som började i november höstterminen 200, hade jag tre
gruppträﬀar, två skriftliga kursvärderingar, ett lärarmöte samt en skriftlig
lärarutvärdering. Kurs nr 3 (som startade i mars 2002) ﬁck två gruppträffar, två skriftliga kursvärderingar och ett lärarmöte. Denna minskning
gjorde jag medvetet. Orsaken var att det inte kom fram så många förslag
på förändringar, och att jag skulle sluta som kurssamordnare efter kurs
3. Om jag rannsakar mig själv borde jag ha haft tre träﬀar under kurs 3
också, för att vara säker på att jag ﬁck reda på läget för kursen. Dessutom
är det ett stort symbolvärde för de studerande att de har möjlighet att
regelbundet träﬀa kurssamordnaren. Skulle man dessutom ta bort den
skriftliga kursvärderingen, som ligger efter halva kursen, borde man ha
fyra kursvärderingar.
Mona Fjellström, pedagogisk konsult vid den medicinska fakulteten,
gjorde en stadieutvärdering efter termin 4 under våren 2003. I denna framgick det att de studerande var mycket positiva till den kursvärderingsmodell med gruppträﬀar som jag använde mig av. De uttryckte detta ännu
några terminer efter det att de lämnat CSoF-kursen och de framhöll att
det borde vara kursvärderingsmodellen för hela utbildningen.52

52. Fjellström, M. (2004) Stadieutvärdering T1-4 Läkarprogrammet – Studenters
och lärares erfarenheter av U 2000. Umeå universitet, Medicinska fakulteten,
Programkommittén för läkarprogrammet.
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Hur representativa är representanterna?
Kursadministratören och jag arbetade ganska mycket för att få representanter från alla grupper inför kursens start i mars 200, och efter några
veckor av kursen hade vi ett ombud från varje grupp. Dessa var således
utsedda av gruppmedlemmarna. Man får förmoda att de var intresserade
av att påverka utbildningen och min erfarenhet är att det ofta är personer
som är vana att uttrycka sina åsikter, som tar på sig denna typ av uppdrag.
Representerar de då sig själva eller gruppen? Både och! Oftast uttalar de
åsikter utan att man vet om de är strikt personliga. Ibland hör man dem
dock säga ”… så här säger de i min grupp … även om jag inte håller med”.
(Systemet är dock väl utprovat och brukar i andra sammanhang kallas representativ demokrati.)
Kritiken, som alltid kommer fram, sållades av mig och det är av särskild betydelse att någon gör det då det handlar om enskilda lärare. De
studerande kan dock tycka att de för fram en rad åsikter och förslag, men
ser inga direkta åtgärder. Att kunna förklara direkt, då de studerande uttrycker ett förslag, genom att säga: ”Det som ni nu föreslår är mycket svårt
att ändra på, eftersom …” är en mycket stor fördel. Jag tror också att de
studerande får större förståelse för lärarrollen.

Också ett trevligt undervisningsmoment
Avslutningsvis vill jag säga att systemet med kontinuerlig kursvärdering
med grupprepresentanter är ett mycket trevligt sätt att umgås med de studerande. Det ger också mig som 55-årig lärare en förståelse för de tankar
som rör sig huvudet hos studerande som är 30–35 år yngre än jag själv. De
deltagande studerande tränar sig också i att uttrycka åsikter, sina egna och
sina gruppmedlemmars. Det sker i ett seminarieliknande forum och på
detta sätt innehåller träﬀarna ett undervisningsmoment av mer allmängiltig natur, men som också ingår i de grundläggande målen för högskoleutbildning. Jag vet också att metoden ”smittat av sig” till ﬂera kurser inom
läkarutbildningen i Umeå och jag vill varmt rekommendera den.
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Bilagor
Bilagorna utgörs av några exempel på hur kursvärderingsformulär och
slutrapporter utformas vid några lärosäten.

Bilaga 1 a: ReLik:s kursvärderingsmall 2003:2
Nedan presenteras en kursvärderingsmall från institutionen för religion
och kultur, Linköpings universitet.
Besvara frågorna om …
• Kursens upplägg: Anser ni att kursen genomförts enligt given planering, momentschema, schema?
• Kursens innehåll: Anser ni att kursen till innehållet motsvarade det
som ni förväntade er utifrån kursbeskrivningen?
• Litteratur och studiematerial: Anser ni att litteratur och studiematerial var relevant för kursens uttalade syften?
• Genusperspektiv: Anser ni att föreläsningar och litteratur/material belyst ämnet utifrån genusperspektiv på ett tillfredsställande sätt?
• Vetenskaplighet: Anser ni att föreläsningar och litteratur/material hållit en god vetenskaplig kvalitet och förmått belysa ämnet utifrån ﬂera
och kritiska perspektiv?
• Pedagogik: Anser ni att läraren förmått genomföra kursen på ett pedagogiskt skickligt sätt?
• Examination: Anser ni att examinationsformerna för kursen varit bra?
Om inte, varför? Vad skulle ni föredragit istället?
• Arbetsbelastning: Anser ni att arbetsbelastningen under kursen varit rimlig och motsvarat dess poängtal (om ni jämför med andra liknande kurser som ni gått)?
• Förhållandet lärare/studenter: Anser ni förhållandet lärare/studenter
emellan varit bra under kursen?
• Dialog: Anser ni att läraren uppmuntrat till samtal, diskussion och
dialog om olika sakfrågor som kan knytas till ämnet?
• Diskriminering: Anser ni att läraren själv uttalat och/eller understött
åsikter som är av ett sådant slag som kan anses diskriminerande och/
eller på annat sätt kränkande?
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• Samarbete: Anser ni att det varit ett gott samarbete mellan studenterna under kursen och i eventuella grupparbeten?
• Berömvärt? Anser ni att kursen varit bättre än ni förväntade er? Har
den givit några överraskningar som förtjänar att uppmärksammas?
• Komplettering: Vill ni tillägga något?
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Bilaga 1 b: Mall för webbaserade kursvärderingar i
religionskunskap, Linköpings universitet
Nedan presenteras en enkät för webbaserade kursvärderingar vid institutionen för religion och kultur, Linköpings universitet.
Enkäten består av ett antal påståenden som man tar ställning till genom
att välja ett av svarsalternativen. Man har också möjlighet att komplettera
svaret i en fritextruta.
Svarsalternativen är stämmer inte alls, stämmer knappast, stämmer i någon mån, stämmer väl, stämmer mycket väl, blankt, utom på fråga 3, där de
är mycket mindre, mindre, lika mycket, mera, mycket mera, och på fråga 8,
som bara ger utrymme för fritextsvar.
• Jag tycker att jag gjort en bra prestation på denna kurs och uppnått
mina egna utbildningsmål.
• Examinationen testade min förståelse av kursinnehållet på ett bra sätt.
• Jämfört med en genomsnittskurs med detta poängtal krävde denna
kurs att jag arbetade …
• Jag har fått goda möjligheter att anpassa uppgifter och litteraturanvändning efter egna utbildningsmål och specialintressen.
• Jag har fått goda möjligheter att ställa frågor, framföra synpunkter
och komma med förslag på uppläggning och arbetsformer.
• Innehållet i kursen har stämt med kursplan och förhandsinformation.
• Under kursen har jag fått tydlig information om uppläggning och om
vad jag förväntas göra.
• Denna information innehöll också kommentarer till tidigare studenters synpunkter på denna kurs.
• Kursen har givit mig välstrukturerad kunskap inom fackområdet.
• Kurslitteraturen har varit relevant och givit bra stöd för det egna lärandet.
• Undervisning och kurslitteratur har präglats av ett vetenskapligt förhållningssätt och hållit god akademisk klass.
• Undervisning och kurslitteratur har givit mig ökad förståelse för genusperspektiv.
• Lärarna har givit tydliga instruktioner och tillräcklig handledning för
gruppuppgifter och enskilda uppgifter.
• Seminarieuppgifter och seminarier har givit upphov till givande och
intressanta samtal.
• Seminarieuppgifter och seminarier har varit tydligt relaterade till kursens mål.
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• Föreläsningarna har varit inspirerande och givit bra stöd för det egna
arbetet.
• Jag har fått bra feedback på inlämningsuppgifterna.
• Den viktigaste förändring som bör göras på denna kurs är …
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Bilaga 2 a: CEQ-enkät från Lunds tekniska högskola
Kursutvärderingsenkät - CEQ

Kurs: FMA420 Linjär algebra

CEQ är ett instrument för att målmedvetet förbättra kvalitén på LTH:s samtliga kurser och utbildningar. CEQ kompletteras av
kursutvärderingar på institutionerna. Svaren används av studieråden, institutionerna och utbildningsnämnderna gemensamt.
LTH garanterar att Dina svar behandlas så att Din personliga integritet skyddas.

A. Kön
 Kvinna  Man
C. Födelseår 19____
D. Ungefär hur stor andel av undervisningen
har Du deltagit i
Var vänlig svara på samtliga påståenden genom att kryssa i det alternativ
som bäst stämmer med Din uppfattning

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

B. Program och år (t ex F98) _______

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tar helt
avstånd från
påståendet

Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntats på mitt arbete
Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
Undervisningen har motiverat mig att göra mitt bästa
Arbetsbördan har varit alltför tung
Kursen har skärpt mitt analytiska tänkande
Jag har för det mest haft en klar bild av hur jag har legat till
och vad som krävts av mig på denna kurs
Under kursen har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer
Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att klara den här kursen
Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp
Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya
och obekanta problem
Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt
Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag minns än vad jag förstått
Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntats av mig på den här kursen
Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att
förstå det jag måste lära mig
Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och svårigheter som
man kan ha med kursen
Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod vad kursen gick ut på
Kursen känns angelägen för min utbildning
Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur mitt
arbete har gått framåt
Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting
Alltför stor del av examinationen har handlat enbart om fakta
Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant
Som student har jag känt mig hårt pressad på den här kursen
Kursen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete
Själva arbetsvolymen på kursen har gjort att man inte kunnat begripa allt
Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna
Överlag är jag nöjd med den här kursen

Instämmer
helt i
påståendet
































Vad tycker Du var det bästa med den här kursen? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vad tycker Du främst behöver förbättras?_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Bilaga 2 b: Exempel på slutrapport från Lunds
tekniska högskola
Slutrapport kursutvärdering, XXXNNN
Basfakta
Kurs

XXXXXXX

Kurskod

XXXNNN [Länk till
kursplan]

Läsår

2004

Kursen slutade i läsperiod

VT_LP1

Program

samtliga (XX)

Antal registrerade på kursen

49

Antal godkända/andel av
registrerade

45 / 92 %

Antal enkätsvar/svarsfrekvens 45 / 92 %
Antal män som svarat

19

Antal kvinnor som svarat

26

Arbetstid enligt läro− och timplaner
Föreläsningar 91 h

Närvaro vid undervisningen
Andel av
undervisningen

Antal

Övningar

Andel

0−30 %

0

0%

30−70 %

3

7%

70−100 %

38

84 %

112 h

Laborationer

44 h

Projekt

32 h

Självstudietid 210 h

Poängen kan variera mellan −100 och +100, där −100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man
"instämmer helt i påståendet".

Sammanfattande värdering
Fördelning av svar på frågan:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"
Svar
Antal
Andel
−100

1

2%

−50

2

4%

+0

5 11 %

+50

24 53 %

+100

12 27 %

Missnöjda (<0)

3

Neutrala (0)

5 11 %

Nöjda (>0)

36 80 %

7%

Medelpoäng

+50

Standardavvikelse
(StdAvv)

44.5
Män

+36

Kvinnor

+60

Skalor
Sammanfattning
Skala

Poäng StdAvv

God undervisning

+20

34.1

Tydliga mål

+35

33.8

Förståelseinriktad examination

+60

27.3

−3

48.0

Lämplig arbetsbelastning

1/2
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Bilaga 3: Exempel på resultatredovisning.
Kvalitetsbarometern, Högskolan i Kalmar, Baltic
Business School
Del 1 – Kärntjänster

Programmet

_ Den samlade uppläggningen på det program jag följer är bra.
_2 Möjligheten att byta mellan olika program inom institutionen uppfattar jag som god.
_3 Informationen om olika program inom institutionen är god.
Kurserna

_4 Grundläggande innehåll och karaktär på de kurser jag följt har varit
bra.
_5 De kurser jag har följt har jag upplevt som givande och lärorika.
_6 Enligt min uppfattning har de kurser jag följt en koppling till intressant forskning.
_7 Jag tror att de kurser jag följt är praktiskt tillämpbara och tycker att
de lyfter fram arbetslivet.
_8 Litteraturen på de kurser jag följt har vanligen varit givande och
bra.
_9 Schema och lokalplanering för de kurser jag följt har normalt varit
bra.
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_0 Möjligheterna att få gå på olika kurser inom institutionen, uppfattar
jag som goda.
_ Undervisningslokalerna uppfattar jag som bra (miljö/utrustning).
_2 Information om det samlade kursutbudet och praktiska rutiner kring
olika kurser fungerar bra.
Del 3 – Du själv och andra studenter

Andra studenter

3_35 Relationer och samarbete med andra studenter fungerar bra (inom
institutionen).
3_36 I olika grupparbeten fungerar samarbetet med andra studenter bra.
3_37 Stämning och atmosfär bland studenterna på institutionen upplever
jag som god.
Eget arbete

3_38 De kurser jag följt inom institutionen har ställt stora krav på eget
engagemang och arbete.
3_39 Jag upplever att jag ofta medverkar aktivt på föreläsningar, seminarier
etc.
3_40 Jag tycker att jag lägger mycket tid på att läsa böcker, studera kompendier etc. (självstudier).
3_4 Jag upplever ofta att jag skulle haft god nytta av bättre förkunskaper
inom olika områden.
3_42 Mitt intresse och engagemang för studier och kunskap har förstärkts
under studierna vid institutionen.
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3_43 Jag upplever att mitt arbetssätt och min studieteknik har förstärkts
under studierna vid institutionen.
3_44 De lokaler som ﬁnns inom institutionen – för självstudier, grupparbeten etc. – är bra.
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