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Sammanfattning 

Enligt litteraturen är kursutvärdering något som görs vid de flesta universitet och i 

Sverige och England finns lagstadgat att kursutvärdering ska genomföras. Normalt 

är det en kvantitativ kursutvärdering som görs med kommentarer i form av fritextsvar. 

I detta kandidatarbete har i enlighet med Blandford (2013) genomförts 

semistrukturerade intervjuer som därefter följts av en tematisk analys för att ta fram 

teman för fritextsvar av kursutvärderingar vid Linköpings universitet. Fritextsvaren 

har analyserats genom formulering av huvudteman, delteman och i några fall 

underteman till dessa. 

 

Det har konstaterats att någon tydlig teoribildning inte gått att finna när det kommer 

till kvalitativa kursutvärderingar. Resultatet från arbetet är en beskrivning av en 

arbetsprocess för kursutvärdering och dess delmoment vid en utbildning på 

Linköpings Universitet samt framtagande av förbättringsmöjligheter i denna 

arbetsprocess. Slutsatserna i denna studie avser kursutvärdering vid en utbildning, 

men resultaten kan även anses vara applicerbara vid andra, då det är samma 

system och samma struktur för kursutvärderingar vid de andra utbildningarna vid 

Linköpings Universitet.  
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Förord 
För stöd och tips vid genomförandet av mitt kandidatarbete vill jag rikta ett särskilt 
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Inledning 

Inom både yrkesliv och i privata sammanhang används strategier och produkter vars 

uppgift är att förenkla arbetet och hjälpa till i olika kontexter i människors dagliga liv. 

En strävan i sådana situationer är att hjälpmedlet är användbart för det syfte som det 

är tänkt och ska nyttjas i. Enligt International Organization of Standards i ISO 

9241.11 (1998) beskrivs användbarhet som den omfattning som en produkt används 

av en specifik användare i syfte att uppnå specifika uppsatta mål. Vidare anges 

(International Organization of Standards, 1998) hur dessa mål uppnås verkningsfullt, 

effektivt och ger nöjdhet i den bestämda kontext där produkten används. I denna 

studie är produkten som undersöks metoderna som används vid analys av fritextsvar 

inom kursutvärdering som är utförda och analyserade av studenter.  

 

Enligt Erikson, Erikson och Punzi (2016), är användning av kursutvärdering numera 

en norm inom de flesta universitet i världen. Vidare anger Erikson et al. (2016) att i 

länder som till exempel Storbritannien och Sverige styrs till och med användningen 

av kursutvärderingar genom lagstiftning. Kursutvärdering verkar ha en betydande roll 

om man ser till att det krävs reglering i lagar, men motivationen hos studenter att 

utföra dessa utvärderingar är mycket låg, enligt Freeman och Dobbins (2013) och 

Svinicki (2001). Vidare anges att utförande av omfattande kursutvärdering inte ses 

av studenterna värt ansträngningen. Spence och Lenze (2001) ger förslaget att 

kursutvärdering skulle kunna användas för att få studenterna delaktiga i 

utformningen av den kunskap som ska läras och det skulle då ge studenterna ett 

större ansvar för sin egna inlärning. Kursutvärderingar i form av enkäter är den 

vanligaste metoden, vilket mestadels används för kvantitativa analyser, enligt 

Erikson et al. (2016). Här nämns även att det existerar betydande metodkritik. Lewis 

(2001) anger att omfattande kvalitativa metoder inte är vanligt förekommande i 

litteraturen om kursutvärdering, vilket inte är förvånande om kvantitativa 

9 



 

kursutvärderingar är det som i högsta grad används. Merparten av forskningen om 

kursutvärdering som utförts har varit i utvärderingssyfte och för att testa nya 

metoder. Det är väldigt få som har fokuserat på att kartlägga hur analysarbetet ser 

ut, de flesta har bara undersökt relevansen av resultatet från analysarbetet. 

Forskning om kursvärdering när det kommer till kvalitativa data är nästintill inte 

existerande. Trots detta så har fritextsvar en viktig uppgift i kursutvärderingar enligt 

Nick Gee (2015) eftersom möjligheten att kunna ge begränsade kvalitativa svar leder 

till effektfulla utvärderingar och bidrar till faktiska förbättringar. Därav är detta arbetes 

fokus att undersöka hur fritextsvar från kursutvärderingar kan analyseras och 

bearbetas och detta ur perspektivet från utföraren av analysen, 

kursutvärderingsansvariga. I arbetet används en tematisk analys då Braun och 

Clarke (2006) beskriver den som en metod som inte är beroende av att man har en 

specifik teoretisk position utan kan appliceras på flera olika teoretiska positioner och 

även brukar användas i människa-dator interaktions kontexter vilket utgör en stor del 

av kursutvärderingsarbetet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att kartlägga hur kvalitativa data såsom fritextsvar insamlas, 

bearbetas, sammanställs och presenteras, inom domänen kursutvärdering. Vidare 

undersöks om eventuella förbättringar kan göras i tillvägagångssätten för hur 

fritextsvar insamlas, bearbetas, sammanställs och presenteras.  

 

Frågeställningar som ska besvaras är; 

● Hur ser arbetsprocessen med fritextsvar ut inom kursutvärdering? 

● Hur presenteras fritextsvar enligt målgruppen för att ge en överblick 

över fritext data?  

● Hur presenteras fritextsvar enligt målgruppen för att möjliggöra 

fördjupning i en vald del av fritext data?  

● Vilka eventuella förbättringar går det att göra i hur arbetet med 

fritextsvar genomförs? 
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Avgränsningar 

Följande avgränsningar görs för utförande av denna studie;  

● Arbetet begränsas till domänen kursutvärdering  

● Arbetet omfattar fritextsvar från enkätdata 

● Målgruppen är kursutvärderingsansvariga på Linköpings Universitet 

● Intervjuer utförs, inga observationer genomförs  

● En tematisk analys utförs  

● Grafiska designförslag tas inte fram 

● Implementering med utvärdering ingår inte  

● Arbetet omfattar inte en utvärdering av Linköpings Universitets 

kursutvärderingssystem.  

 

Avgränsningarna görs till följd av arbetets tidsbegränsning och begränsade resurser. 

Den korta tiden att genomföra arbetet orsakades främst av svårigheterna att finna 

intervjuobjekt som var relevant till den mycket specifika målgruppen. Jag blev 

tvungen att ändra studieobjekt och hitta nytt utvärderingsmaterial. Då valdes 

kursutvärderingar vid Linköpings universitet som studiematerial och intervjuer av 

personer som genomfört kursutvärderingar genomfördes. Till följd av den knappa 

tiden kunde inte intervjuer med fler personer och analys av ett större material 

genomföras. 
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Teori 
Inledningsvis beskrivs den teoretiska bakgrunden till användning av mer omfattande 

kvalitativa kursutvärderingar, det negativa samt positiva med sådana utvärderingar. 

Därefter beskrivs här teorin avseende professionellt seende. I detta arbete har en 

omfattande litteratursökning genomförts för att identifiera teori i ämnet fritextsvar och 

kursutvärdering. Av detta sökande kan konstateras att någon tydlig teoribildning inte 

har gått att finna när det kommer till kvalitativa kursutvärderingar. Specifikt så finns 

det inget med fokus på analysen av dessa. Det innebär att i arbetet redovisas det 

endast begränsat antal referenser till forskning om kvantitativa respektive kvalitativa 

kursutvärderingar. 

Studenternas respons på en reflexiv kursutvärdering  

Detta avsnitt kommer endast innefatta teoretiskt resonemang enligt Erikson, Erikson 

och Punzi (2016). Erikson et al. (2016) undersökte hur studenter reagerade på 

kvalitativa kursutvärderingar som var fokuserade på studenternas uppfattning av 

deras egen inlärning samt hur studenterna bedömde att den skulle kunna stödjas. 

De var även intresserade av i vilken omfattning som denna reflexiva kursutvärdering 

kunde utföras utan att utsätta studenterna för träning i utförandet av sådana 

kursutvärderingar.  

 

Som helhet visade studien att studenterna hade förmågan att diskutera vad de anser 

är faktorer som påverkar deras inlärning och kunde se inlärningsprocessen utifrån 

kontexten av akademiska krav och sociala mekanismer. Det visade sig även att trots 

att frågan om deras uppfattning som användes var negativt ställd gavs positiva svar 

såväl som negativa.  

 

Studenterna kunde utföra reflexiva kvalitativa kursutvärderingar och detta utan 
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träning eller instruktioner. Vidare framkom att den reflexiva kvalitativa 

kursutvärderingen fick fram betydelsefull information som den vanliga kvantitativa 

enkäten inte fick, då den reflexiva kvalitativa kursutvärderingen gör det mindre 

accepterat att skriva ogenomtänkta svar.  

 

Det påpekades dock att det finns en risk i att upprepad användning av en reflexiva 

kvalitativ kursutvärdering med tiden kan ha inverkan på studenternas villighet att ge 

omfattande svar och delta.  

Professionellt seende 

Det perspektiv som undersöks i detta arbete är utifrån en specifik grupps, vilket är 

kursutvärderingsansvariga. Målet är att kartlägga denna grupps arbetssätt och vad 

som är relevant information i deras arbete. Enligt Goodwin (1994) har personer som 

arbetar inom samma yrkesområde eller tillhör samma gemenskap, ett kollektivt 

konstruerat seende. De ser och tolkar händelser utifrån vad som är intressant för 

den grupp de tillhör. Goodwin (1994) kallar fenomenet för professionellt seende 

(eng. professional vision) och han utgår från tre olika tillämpningar, vilka är 

”highlightning”, ”coding” och ”producing and articulating material representations”. 

Exempel på det sistnämnda är visuell presentation av information i syfte att 

tydliggöra informationen, såsom cirkel- och stapeldiagram. Kodning är att klassificera 

objekt som ses och anses betydelsefulla för den sociala gruppen. Framhävning är 

när information tydligt åskådliggörs, exempelvis markering med en färgpenna i en 

text.  

  

Goodwin (1994) beskriver fenomenet utifrån två olika situationer; arkeologisk 

utgrävning och en argumentation i ett rättsfall.  
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Metod 

Enligt Blandford (2013) har det skett en ökning i användandet av kvalitativa metoder 

i studier för nyttjande av teknologi och dess kontext. I här aktuell studie användes i 

enlighet med Blandford (2013) genomförande av semistrukturerade intervjuer som 

därefter följdes av utförandet av en tematisk analys för att ta fram teman. 

Deltagare 

Studien genomfördes med fem deltagare och dessa var studenter mellan 20 och 31 

år. Deltagarna rekryterades genom kontakt med nuvarande 

kursutvärderingsansvariga för ett specifikt utbildningsprogram, det gavs information 

om vilka som tidigare varit kursutvärderare och dessa kontaktades därefter. Alla 

deltagarna var eller hade varit kursutvärderingsansvariga under de senaste två åren 

i samma studentsektion för en utbildning vid Linköpings Universitet i Linköping. 

Kursutvärderingsansvarig är de som ansvarar för att utföra kursutvärderingar efter 

varje kurs på ett utbildningsprogram.  

Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes, vilket enligt Blandford (2013) är ett sätt att 

intervjua som inte kräver att frågeställaren helt slaviskt följer ett frågemanus, i stället 

fokuseras på att följa teman. Detta innebär att följdfrågor får ställas och i vilken 

ordning som dessa teman eller frågor ställs är inte förutbestämt. I de 

semistrukturerade intervjuerna som utfördes så användes öppna frågor, vilket 

innebär att frågorna inte kunde besvaras med ja eller nej. Intervjuerna utfördes av en 

och samma person varje gång men i olika salar vid Linköpings Universitet. 

Inspelningarna av intervjuerna utfördes med applikationen Smart Recorder på en 

mobil med operativsystemet android. Mobilen placerades alltid mitt emellan 
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intervjuaren och intervjuobjektet. I appendixet finns alla intervjufrågor som 

intervjuerna baserades på. Här ges några exempel på frågor som gavs till de 

intervjuade: 

● Använder du dig av några specifika strategier när du arbetar med 

fritextsvaren? 

● Upplever du svårigheter under arbetet med fritextsvaren? Vilka svårigheter 

upplever du? 

● Hur gör du för att underlätta ditt arbete med fritextsvar? Varför just dessa 

tillvägagångssätt?  

● Specifika problem som du har stött på i arbetet med fritextsvaren? 

● Vilken typ av information från fritextsvaren är relevant i ditt arbete? 

Etik 

Vid intervjuerna fick de intervjuade ett informationsblad som belyste studiens syfte, 

anledningar till intresset för just dem som intervjupersoner, intervjuns genomförande, 

riskerna med deltagandet, hanteringen av data och sekretess, frivillighet och 

förfrågan om intresse för resultatet av studien. I samband med överlämnandet av 

informationsbladet så skrev alla deltagarna på en medgivandeblankett och det 

gjorde även försöksledaren.  

 

De tre viktiga delar av informationsbladet vars innehåll bör exemplifieras är hantering 

av data och sekretess, frivillighet samt risker. Hantering av data och sekretess 

innebar att deltagarnas identiteter kommer att förbli helt anonyma för alla utom för 

försöksledaren, det vill säga studiens utförare. Vidare att intervjun kommer att spelas 

in och att all publicerad data kommer att vara helt anonym. Delen frivillighet innehöll 

att deltagandet i forskningsprojektet var helt frivilligt och att den intervjuade hade 

möjlighet att avbryta när som helst utan att ange någon förklaring. Riskerna för 

deltagandet i studien var inte nämnvärda, näst intill obefintliga.  
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Transkription 

Intervjuerna transkriberades som manustranskription, en transkription som enligt 

Howitt (2010) endast fokuserar på vad som sägs och inte hur det sägs. Enligt Howitt 

(2010) krävs inte vid en tematisk analys detaljerade transkriptioner som exempelvis 

en Jefferson transkription, vilket är en transkription som förutom att fokusera på vad 

som sägs, tar upp till exempel hur ord sägs och när tal överlappar.  

 

En av intervjuerna för datainsamling transkriberas inte i sin helhet vilket gjordes med 

resterande fyra intervjuer. En selektiv transkription utfördes av denna intervju på 

grund av tidsbrist och bristande kvalitet i intervjun. Blandford (2013) anger att en 

selektiv transkription innebär att man transkriberar endast de delar som är relevanta 

för temat för studien.  

Tematisk analys 

Dennis Howitt (2010) beskriver tematisk analys som en variant av kvalitativ analys, 

en analysmetod för framtagning av huvudteman ur intervjuer eller andra kvalitativa 

datainsamlingar. Vid utförandet av studien följdes följande sex faser inom tematisk 

analys, Braun och Clarke (2006), och dessa är:  

 

1. Fördjupning i insamlade data 

2. Generering av initial kod 

3. Strukturering och gruppering för framtagande av teman 

4. Utvärdering av underbyggnaden för teman 

5. Förfining, namngivning och analys av temans betydelse 

6. Framtagande av rapport 

 

För var och en av de sex faserna beskrivs kortfattat utfört arbete:  
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1. Fördjupa sig i den data som insamlats, detta genomförs i form 

av upprepade läsningar av insamlade data med samtidiga 

minnesanteckningar av den intressanta information som 

identifierades. I studien insamlades och transkriberades 

materialet av en och samma person och med anledning av detta 

så var hen redan insatt vid fördjupningen. Blandford (2013) 

påpekar att det finns forskare som använder sig av situationen 

att själv transkribera som ett tillfälle att fördjupa sig i sin data.  

2. Generera initial kodning, vilket innebar att tilldela delar av data 

etiketter. Detta inbegrep den delen av data som är intressant för 

analysen. Här kodades all data som var relaterat till fritextsvar. 

3. Strukturera och gruppera liknande koder för att ta fram teman. 

Detta utfördes genom att samla koderna i ett excel dokument 

och sortera liknande koder i olika kolumner och jämföra dessa 

med varandra.  

4. Utvärdera teman för att se om ett visst tema är tillräckligt 

underbyggt med data vilket innebar att klarlägga om teman 

liknade andra teman eller om ett tema exempelvis är för brett. 

Det tidigare skapade excel dokumentet nyttjades fortsatt för att 

tydligt kunna studera teman. 

5. Förfina, namnge och analysera tema, deras betydelse samt 

förhållande till data. Utifrån arbetets syfte och frågeställningar 

studerades och analyserades teman, därefter namngavs de. 

6. Producera rapporten, vilket kom att leda till fortsatt reflektion 

kring temanas betydelse, förhållande sinsemellan samt hur 

dessa kunde exemplifieras. Exemplifieringen av temana gavs 

mycket tid på för att kunna ge korrekt förklaring av temana. 
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Resultat 

Resultatet från den tematiska analysen av intervjuerna var två huvudteman varav ett 

huvudtema består av flera nivåer av delteman. De två huvudtemana var 

arbetsprocess och önskemål. De två huvudtemana består av följande olika 

delteman: 

● Arbetsprocess 

○ Insamling 

○ Helhet 

○ Tolkningsproblem 

○ Granskning 

■ Identifiering 

■ Korrigering 

■ Rådfrågning 

○ Redovisning 

 

● Önskemål 

○ Värdeladdade ord 

○ Kategorisering 

 

Syftet med studien som tidigare nämnts var att kartlägga hur kvalitativa data såsom 

fritextsvar insamlas, bearbetas, sammanställs och presenteras, inom domänen 

kursutvärdering. Vidare undersöks om eventuella förbättringar kan göras i 

tillvägagångssätten för hur fritextsvar insamlas, bearbetas, sammanställs och 

presenteras. Detta utvecklas till fyra frågeställningarna som ska besvaras med 

följande teman; 

● Hur ser arbetsprocessen med fritextsvar ut inom kursutvärdering? 

Temat arbetsprocess. 
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● Hur skall fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att ge en 

överblick över fritext data?  

Deltemat helhet. 

●  Hur ska fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att möjliggöra 

fördjupning i en vald del av fritext data?  

Deltemat granskning. 

● Vilka eventuella förbättringar går det att göra i hur arbetet med 

fritextsvar genomförs? 

Temat önskemål. 

Arbetsprocess 

De fem deltemana av huvudtemat arbetsprocess beskriver de övergripande moment 

som kursutvärderingsansvariga utför vid kursutvärdering, men med fokus på hur 

arbetet med fritextsvar går till. Första momentet som sker i arbetsprocessen är 

insamlingen och det är då som kursutvärderingen skapas, skickas ut och återfås. 

När alla fritextsvar erhålls läses allt först igenom för att få helhet över all fritextdata 

samt leta efter mönster. Därefter kommer granskningen av fritextsvaren för att se till 

att det inte existerar sådant som personliga påhopp och annat icke konstruktivt, om 

detta finns tas beslut angående åtgärdande av dessa. Under arbetets gång med 

fritextsvaren kan det uppstå svårigheter med att förstå innehållet i fritextsvaren, 

tolkningsproblem. Sista momentet i arbetsprocessen är redovisningen av 

kursutvärderingen, då sker ett möte mellan kursansvariga, 

kursutvärderingsansvariga och en representant från klassen. Efter detta möte skrivs 

ett protokoll innehållande bland annat fritextsvarens budskap och reflektioner på 

dessa. Efter godkännande av protokollet från kursansvarig publiceras protokollet på 

sektionens hemsida. 
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Insamling 

Det första i arbetsprocessen är deltemat insamling. Först skapas en 

utvärderingsenkät som skickas ut för svar under en begränsad tid, vilket visas av 

intervjucitatet nedan från intervju 1;  
”Det första är att skapa själva kursutvärderingen och det gör jag tillsammans med någon annan i 

klassen. [...] Och sen när vi har skapat kursutvärderingen så mailas, så skickas ett mail och läggs upp 

på studentportalen nästa dag. [...] Utan i två veckor ligger den ute. Sen efter två veckor så stänger den.  

 

Därefter så sammanställs all insamlad data av kursutvärderingsverktyget, såsom 

intervju 1 beskriver;  
 “/.../ skapat kursutvärderingar för dem som har lästs kursen och sammanställt dem, eller samman.. eller 

håller i sammanställningen som ett program har skapat som det program vi använder. /.../” 

Helhet 

Helhet är ett delteman som beskriver överblicken och perspektivet i arbetet med 

fritextsvar inom kursutvärdering. En genomläsning av hela datamängden fritextsvar 

är det sätt som används för att ge överblick över data. Intervju 3, 4 beskrev 

tillvägagångssättet på detta sätt; 
“/.../ Och sen så kollar jag igenom alla fritextsvar försöker se något mönster i det hela. /.../” 

 

“/.../ så då började man med att snabbt ögna igenom och kollade tex efter värdeladdade nyckelord typ 

leta efter personangrepp eller liknande. /.../”  

Tolkningsproblem 

Tolkningsproblem beskriver de problem som kan uppstå i analys av fritextsvar i 

kursvärdering, specifikt när det kommer till att förstå innebörden av fritextsvaret, till 

exempel på grund av kontext, som intervju 3 tar upp; 
 “/.../ Det är väl att vissa är lite svårtolkade, sen så är det svårt när man inte läst kursen själv också att 

veta exakt vad folk menar när de säger den här grejen /.../”  
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Granskning 

Granskning är det delteman som syftar till att i detalj arbeta med datamängden, 

vilket innebär att inom ett fritextsvar identifiera kränkningar, personangrepp eller 

avsaknad av konstruktiv kritik och därefter ta beslut om detta ska korrigeras, genom 

borttagande av vissa delar eller inte. Vid tveksamhet kring beslut om något ska tas 

bort eller inte ska någon annan kursutvärderare rådfrågas.  

Identifiering 

Temat identifiering är således ett undertema till granskning som syftar till 

identifiering av kränkningar, personangrepp eller avsaknad av konstruktiv kritik i 

fritextsvaren. Detta görs genom att leta efter exempelvis nyckelord och egennamn. I 

en av intervjuerna, intervju 4, ges en omfattande beskrivning av tillvägagångssättet; 
/…/ så då började man med att snabbt ögna igenom och kollade tex efter värdeladdade nyckelord typ 

leta efter personangrepp eller liknande. Och då försöker man både identifiera negativt laddade ord och 

framför allt hitta där personen nämns direkt vid namn och liknande, saker, enskilda saker som står ut ur 

texten som man och sen om man hittar det så analyserar man ett till på djupet och ser i vilken innebörd 

är det, är det så att det står så att det faktiskt är negativt så att det är vinklat och behöver arbetas rent så 

att säga eller är det hyfsat orelaterat till det andra eller hyfsat neutral, faktiskt konstruktiv åsikt eller 

konstruktiv kritik eller liknande. Så att det har en faktiskt relevant innebörd. 
 

Korrigering 

Korrigering är ett undertema som syftar till borttagandet av de kränkningar, 

personangrepp eller avsaknaden av konstruktiv kritik som identifierats i fritextsvaren. 

Det handlar även om beslutet om hur mycket som ska tas bort, behövs hela 

kommentaren tas bort, bara meningen eller bara ett ord. Övervägande av om denna 

del tas bort är budskapet förändrat eller har det lyckats behållas. Intervju 4 illustrerar 

hur denna bedömning går till; 
Det första läget är liksom att kolla går det att behålla kvar samma mening, för om du har beskrivit tex en 

uppgift, ett omdöme om en uppgift tex. Går det få kvar omdömet av uppgift genom att ta bort negativ 
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aspekten tex om man skriver att uppgiften var svår blaha blaha och den och den personen var dålig 

eller gav kass information eller han var dum i huvudet. Det är inte exakt så att någon har skrivit så. Då 

kan man behålla, då  kollar man över, man kan behålla information om att personen tyckte uppgiften var 

svår men man tar bort meningen som tex skrivs att examinatorn var dum i huvudet. Då kan man ta bort 

examinatorn var du i huvudet, för den, meningen kommer fortfarande ut att uppgiften var svår men får 

bort de negativa aspekterna och de inre personliga påhoppen, i vissa fall om de negativa aspekterna är 

sådan stor del av hela texten får man ibland ta bort hela frågan. För det kan vara, att de egentligen bara 

är en värdeyttring som egentligen inte har någon relevans egentligen, man kanske bara tycker att, 

läraren var dum i huvudet, att det var en onödig uppgift, för att det bara var skräp och då kanske det inte 

går få ut. Om man bortser från att, de negativa aspekterna så kanske det inte är något vettigt svar 

egentligen överhuvudtaget och då får man ta bort hela frågan. Men helst ska man bara försöka ta bort 

hela meningar och få relevansen fortfarande vara kvar av det som är viktigt.  

 

Tveksamhet 

Det tredje undertemat till korrigering är tveksamhet och beskriver svårigheter att 

bedöma om ett fritextsvar behöver korrigeras eller inte, då tillfrågas andra 

kursutvärderingsansvariga eller tidigare kursutvärderingsansvariga om råd i 

bedömningarna, såsom visas i intervju 4;  

 
/.../Fråga folk, att man har ett, en grupp med folk att arbeta med antingen om man inte har folk att fråga 

att man har riktlinjer att gå efter/.../ 

Redovisning 

Deltemat redovisning under huvudtemat arbetsprocess redogör för det sista steget i 

kursutvärderingen, ett möte med kursansvarig som bokats in för att lämna över 

resultatet av kursutvärderingen. Det skrivs ett protokoll av den diskussionen och 

beslut som tas, detta protokoll skickas sedan till kursansvarig för godkännande och 

utförande av eventuella förändringar innan publicering på sektionens hemsida. 

Därefter är kursutvärderingen slutförd. Intervjuobjekt 1 beskrev överlämnandet på 

följande sätt; 
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/.../ På kursutvärderingsmötet så ligger kursammanställning som grund med alla svaren. Så diskuterar vi 

utifrån den. Men också.. för alla.. även fast det är mycket svar, så är fritextsvar allt som upplevts under 

kursen. Och det vet även kursansvarig om, så att vi kommer med våra åsikter också. Men vi vet att vår 

roll är att vara objektiva och inte vara subjektiva men vi kan förtydliga saker som inte kommer fram och 

hur vi upplever, men vi är väldigt tydliga med att säga att det är våra åsikter. Och vi försöker vara 

objektiva men det går inte att vara helt objektiv som person. Sen efter mötet så skriver vi protokoll och 

protokollet skickas sedan till kursansvariga för att kolla att det är korrekt, att det var detta som sas på 

mötet. Sen läggs det upp på vår sektions hemsida. /.../ 

Önskemål 

Huvudtemat önskemål beskriver de två mest genomgående förbättringsförslagen i 

arbetet med fritext svaren.  

Värdeladdade ord 

Värdeladdade ord är ett undertema som beskriver önskan att från början kunna 

identifiera positiva och negativa fritextsvar var för sig. Detta innebär att de som 

innehåller någon negativ aspekt skiljs från de andra fritextsvaren så att det är 

enklare att granska och eventuellt korrigera fritextsvar. Intervju 1; 
/.../ så skulle det vara enklare att veta vilka som tycker det här, vilka som är negativa och vilka som är 

positiva. /.../ 

Kategorisering 

Undertemat kategorisering berör önskemålet att kunna sortera och dela upp 

fritextsvaren i grupper och kategorier.  
 /.../ Men tycker funkar ganska bra som det är ändå. Förutom att det kanske varit bättre med kategorier 

kanske. /.../ 
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Diskussion 

Först diskuteras etik och studiens konsekvenser, följt av en metodredogörelse och 

sist en resultatdiskussion.  

Diskussion om etik och studiens konsekvenser  

Det fanns inga nämnvärda risker för deltagarnas hälsa, psykiskt eller fysiskt med 

deltagandet i denna studie som endast var explorativ, deltagandet innebar att bli 

intervjuad. Tveksam till att intervjuämnet, kursutvärdering, kan medföra några 

emotionella påfrestningar för deltagarna.  

 

De behov som framkommit i studien skulle kunna användas som bas vid ytterligare 

studier, antingen för att replikera, eller för att utföra en studie med en mer 

diversifierad grupp. Denna studie har resulterat i en kartläggning av 

kursutvärderingsansvarigas arbetsprocess med fritextsvar och en beskrivning av de 

problem och förbättringar som finns i denna arbetsprocess. Eftersom det endast var 

kursutvärdering vid en specifik utbildning som undersöktes så behövs mer forskning 

och det som bör undersökas vidare är om resultaten i denna studie kan identifieras 

även vid andra kursutvärderingar med fritextsvar som genomförs vid Linköpings 

universitet. De resultat som framkommit i studien skulle även kunna användas som 

en grund vid framtagande av ett designförslag för hur arbete med fritextsvar skulle 

kunna förbättras eller återskapa tillvägagångssättet som denna studie har kartlagt. 

Metoddiskussion 

Nedan följer en metoddiskussion, där intervjuer och tematisk analys diskuteras.  
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Metoddiskussion: Tematisk analys 

I den initiala kodningen som utfördes i den tematiska analysen så användes fraser 

ofta istället för den mer traditionella ordkodningen. Detta gjordes eftersom kontexten 

av kodningen framgick tydligare i en längre fras och det möjliggjorde att koderna inte 

frekvent behövdes spåras tillbaka till transkriptionerna, vilket blev mer tidseffektivt. 

De eventuella negativa följderna av detta kan vara att de mer omfattande 

koderna/fraserna kan ha begränsat kreativiteten i att finna mönster, eftersom 

koderna får en sådan tydlig innebörd.  

Metoddiskussion: Intervjuer 

En viktig del i ett forskningsarbete är att begränsa mängden felkällor och i 

föreliggande studie ställdes frågor som skulle kunna uppfattas som ledande frågor 

vid vissa tillfällen. Det är dock svårt att bedöma om de eventuellt ledande frågorna 

ska anses endast som upprepande eller sammanfattande av intervjuobjektens svar, 

eller som en felkälla som kan ha haft påverkan resultatet.  

Resultatdiskussion  

Studiens fyra frågeställningar besvaras av den tematiska analysen med följande 

teman; 

● Hur ser arbetsprocessen med fritextsvar ut inom kursutvärdering? 

Temat arbetsprocess. 

● Hur skall fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att ge en 

överblick över fritext data?  

Deltemat helhet. 

●  Hur ska fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att möjliggöra 

fördjupning i en vald del av fritext data?  

Deltemat granskning. 
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● Vilka eventuella förbättringar går det att göra i hur arbetet med 

fritextsvar genomförs? 

Temat önskemål. 

 

Den första frågeställningen besvaras med temat arbetsprocess, arbetsprocessen 

beskriver hur kursutvärderingsansvarigas arbete med fritextsvar går till. Den berör 

deras arbetsuppgifter samt beteenden när det kommer till analys av fritextsvaren, det 

vill säga den beskriver vad som är relevant information för den här gruppen. Den 

andra frågeställningen besvaras med temat helhet, som innefattar en beskrivning 

över kursutvärderingsansvarigas tillvägagångssätt för att skapa en överblick över 

fritextdata, de flesta av intervju deltagarna använde sig endast av genomläsning av 

fritext data för att få överblick.  

 

Temat helhet samt temat granskning som tagits fram pekar båda  på att dessa 

tillsammans skulle kunna beskriva det (Goodwin, 1994) professionella seendet för 

kursutvärderingsansvariga. Temat helhet kan inte riktigt placeras under några av de 

olika exempel på tillämpningar av professionellt seende som Goodwin (1994) tar 

upp. Goodwins (1994) beskrivning av professionellt seende tyder ändå på att detta 

tema är en form av ett professionellt seende. Granskning och helhet beskriver 

sådant som kan ses som delade metoder och tillvägagångssätt, där nästan alla 

används av kursutvärderingsansvariga i sitt arbete. Goodwin (1994) beskriver 

fenomenet som ett seende som delas inom en grupp, samt är kollektivt konstruerat, 

där information lyfts efter vad som är intressant för gruppen.  

 

Temat granskning som ska besvara frågeställning två, tar upp hur arbetet går till i 

identifiering och korrigering av irrelevant information; personliga påhopp, diverse 

kränkningar, icke konstruktiv kritik. Detta tema kan jämföras med kodning och 

framhävning, båda dessa tillämpningar av det professionella seendet aspirerar på att 
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välja ut relevant information och lyfta den (Goodwin, 1994). För kursutvärdering med 

fritextsvar beskrivs hur information söks genom användningen av bland annat 

nyckelord och därefter framhävs relevant information genom korrigering av irrelevant 

information, allt detta utförs utifrån vad som är relevant information för yrkesgruppen. 

Exempelvis anses för den aktuella studerade gruppen tillämpningen kodning 

motsvara temat gransknings delteman identifiering och tillämpningen framhävning 

motsvara deltemat korrigering.  

 

Granskningens tredje delteman är osäker och här beskrivs att vid osäkerheterna om 

relevans och osäkerhet vid tillvägagångssätt så tillfrågas gruppen. Detta skulle 

kunna anses vara ett sätt för att behålla informationen relevant för hela 

yrkesgruppen och bibehålla det professionella seendet. 

 

Även om det finns skillnader mellan kursutvärderingen som undersöks i denna studie 

och den omfattande reflexiva kursutvärderingen som Erikson et al (2016) tar upp, så 

kan man se vissa likheter i studenternas beteenden. Erikson et al (2016) nämner 

som tidigare nämnts hur upprepad utsättning för en omfattande reflexiv 

kursutvärdering kan leda till minskad motivation i deltagande bland studenterna. I 

temat tolkningsproblem så belyses även hur studenters motivation i denna typ av 

kursutvärdering skulle vara en anledning till tolkningsproblemen. Temat 

tolkningsproblem belyser de problematiker som uppstå med att tolka och förstå 

fritextsvar i en kursutvärdering. Detta skulle kunna vara relaterat till att studenter 

utsatts av väldigt många kursutvärderingar och därav inte är lika intresserade  av att 

delta. Fortsatta studier behövs för att bedöma detta. 

  

Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av temat önskemål vilket innefattar 

förslag på förbättringar av nuvarande arbetsprocessen kursutvärderingar. Dessa 

förbättringar som till exempel värdeladdade ord tar upp skulle kunna effektivisera 
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arbetet med fritextsvaren speciellt för utbildningar med stor mängd studenter.  
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Slutsats 

Studiens syfte var att kartlägga hur kvalitativa data såsom fritextsvar insamlas, 

bearbetas, sammanställs och presenteras, inom domänen kursutvärdering. Vidare 

att undersöka om eventuella förbättringar kunde göras i tillvägagångssätten för hur 

fritextsvar insamlas, bearbetas, sammanställs och presenteras. Detta skulle 

besvaras med intervjuer och genom tematisk analys. De fyra frågeställningarna 

besvarades enligt följande; 

● Hur ser arbetsprocessen med fritextsvar ut inom kursutvärdering? 

Temat arbetsprocess består av temana; insamling, helhet, 

tolkningsproblem, granskning och redovisning. Dessa fem teman 

beskriver den arbetsprocess som kursutvärderingsansvariga har för 

utbildningen ifråga. 

● Hur skall fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att ge en 

överblick över fritext data? Deltemat helhet beskriver att genomläsning 

av hela datamängden fritextsvar är det sätt som används av 

kursutvärderingsansvariga för att ge överblick över data. 

●  Hur ska fritextsvar enligt målgruppen presenteras för att möjliggöra 

fördjupning i en vald del av fritext data? Deltemat granskning innefattar 

att identifiera och tillse att det inte existerar sådant som personliga 

påhopp och annat icke konstruktivt, om detta finns tas beslut angående 

åtgärdande av detta. 

● Vilka eventuella förbättringar går det att göra i hur arbetet med 

fritextsvar genomförs? Temat önskemål beskriver de två mest 

genomgående förbättringsförslagen i arbetsprocessen med fritext 

svaren.  

Denna studie omfattar, kartlägger och analyserar fritextsvar för kursutvärdering vid 

en utbildning vid Linköpings Universitet men då det är samma system och samma 
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struktur vid övriga utbildningar så bedöms möjligheten stor att analysresultaten och 

förbättringsförslagen är applicerbara även för dessa utbildningar. För att klarlägga 

detta krävs studier liknande denna av kursutvärderingar för dessa utbildningar.  
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Appendix 
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Appendix A: Intervjufrågor 
Det jag vill få veta: Hur arbetar/visualiserar de idag med fritext svaren från enkätdatan?  
 
 
Privatliv/Användarnas kontext: 
Ålder?  
vad jobbar du med? Pluggar med? 
din roll? 
teknikvana? 
Hur stor del av ditt arbete handlar om arbete med fritextsvar? 
 
Frågor: 
 
Vi är intresserade av hur du utför dina arbetsuppgifter? Hur ser en typisk arbetsdag ut för 
dig, du kan till exempel berätta vad du gjorde igår? (eller hur det såg ut när du väl arbetade 
med detta) 
 
Vad är dina arbetsuppgifter?  
 
Använder du dig av några specifika strategier när du arbetar med fritextsvaren? 
 
Upplever du svårigheter under arbetet med fritextsvaren? Vilka svårigheter upplever du? 
 
Hur gör du för att underlätta i ditt arbete med en fritextsvar? Varför just dessa sätt?  
 
Vad är bra med just dessa tillvägagångssätt? Beskriv hur det ser ut? 
 
Vad är dåligt med dessa tillvägagångssätt? 
 
Specifika frågor 
 
Specifika problem som du har stött på i arbetet med fritextsvaren? 
 
Vad skulle du vilja kunna göra med datan? 
 
Vilken typ av information från fritextsvaren är relevant i ditt arbete? 
 
Hur går du igenom fritextsvaren? Är fritextsvaren kodade? 
 
Hur visualiserar du data för att få en överblick över all fritextdata?  
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Vad för information av fritextdatan är relevant för dig i ett överblicksperspektiv?  
 
När du arbetar i detalj med ett fritext svar vad för information är då relevant? I vilka nivåer är 
du intresserad av ett svar?  
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