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Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ studie där tolv kursansvariga högskolelärare inom Lärarprogrammet vid Linköpings universitet 

intervjuats. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om kursvärdering och dess betydelse för högskolelärarens 

arbete. Studiens fokus är kursvärdering i praktiken, kursvärderingens påverkan på kursutveckling samt 

kursvärderingens betydelse för kvalitetsarbete inom utbildning. Intervjumaterialet bearbetades och analyserades 

genom kvalitativ analys av meningsinnehållet. Informanterna beskrev sitt arbete med kursvärdering, från förberedelse, 

planering, genomförande, uppföljning, återkoppling till arbetet med kursutveckling samt hur de uppfattade 

kursvärderingens betydelse för arbetet med kvalitet samt påverkan på studentinflytandet. Informanterna beskrev också 

förslag på utveckling av områden rörande kursvärdering. I diskussionen sammanfattas resultatet i tre teman med stor 

betydelse för kursvärdering. Dessa är: Syfte – meningen med kursvärderingen, Metod – variationer av olika 

kursvärderingsmetoder samt Process – arbetet med kursvärdering är en process. Följande slutsatser har analysen 

utmynnat i; Begreppen kursvärdering och kursutvärdering behöver förtydligas, Det är problematiskt att genomföra en 

kursvärdering som har flera syften, För att säkerställa det övergripande syftet med at förbättra kvaliteten behövs ett 

systematiskt arbete som genomsyrar hela organisationen, Summativa kursvärderingar bör kompletteras med formativa 

kursvärderingsmetoder för att uppnå ökat studentinflytande och förbättrad kvalitet, Kursvärdering bör systematiskt 

kompletteras med annan information för att göra en djupare och mer omfattande analys av kursen med syfte att få en 

helhetsbild av kursen, Den kursvärderingsmetod man använder sig av bör passa ihop med det syfte man har för 

genomförandet av kursvärderingen, Det är bra att öka variationen av kursvärderingsmetoder, Rörande 

kursvärderingsmetoden KURT så bör ett klart syfte med just den metoden skrivas fram för respektive nivå i 

organisationen, Det är viktigt att även resultatet av andra former av kursvärderingsmetoder än KURT tas tillvara, 

Arbete med kursvärdering är en process och kursvärdering blir därigenom processinriktad, Det finns ett behov av att ta 

tillvara lärarnas synpunkter på kursen, Det finns ett behov av ett mer systematiskt organiserat stöd för de som är 

kursansvariga. 
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1 Kursvärdering - en pusselbit i arbetet med att utveckla kvaliteten 

på utbildning 

Kursvärdering beskrivs i litteraturen som ett viktigt verktyg för kvalitetsutveckling och 

studentinflytande inom högskolor och universitet. Kursvärdering är reglerat i 

Högskoleförordningen och är således något som varje lärosäte måste genomföra
1
. Det är viktigt 

att studenterna får ta del av resultaten av kursvärderingarna. Hur detta genomförs, både själva 

genomförandet av kursvärderingen samt hur studenterna får del av resultatet är upp till varje 

lärosäte att själv bestämma.
2
 Den kursansvarige högskolelärarens arbete med kursen består av 

olika delar som planering, genomförande, uppföljning, återkoppling, kursutveckling samt 

kvalitetsarbete. Arbetet med kursen kan man se som en process och dessa delar förhåller sig till 

varandra i ett komplext sammanhang. Själva arbetet med kursvärdering är en av många 

pusselbitar i den kursansvarige högskolelärarens arbete med kursen i sin helhet. Kursvärdering 

har således två syften, studentinflytande och kvalitetsutveckling. Det är viktigt för studenterna 

för att de bl.a. genom kursvärderingen får möjlighet att påverka sin utbildning. Det är viktigt för 

universitet och högskolor för att kursvärderingen är en del av kvalitetsarbetet vid lärosätena. I 

båda perspektiven står studenternas lärande i centrum.
3
 Kursvärdering är en del i arbetet med 

kvalitetssäkring av utbildning inom högre utbildning, vilken kan beskrivas som en strukturerad 

process.
4
 

Det viktiga i det här sammanhanget är att stora och små åtgärder i form av utvärderingar och 

kursvärderingar skall ses som olika steg i en successiv kvalitetssäkringsprocess. (Gustafsson, Fransson, 

Morberg & Nordqvist, 2006, s. 158) 

Jag är intresserad av en av de minsta pusselbitarna i denna kvalitetssäkringsprocess – den 

värdering av kursen som görs av studenterna - kursvärderingen. Det är bl. a. i kursvärderingen 

som effekten av det pedagogiska mötet mellan lärare och studenter kan beskrivas av 

studenterna. Det är i kursen som lärsituationer av olika slag sker, mötet mellan studenter, lärare, 

stoffet och den aktivitet som pågår. Det är i kursen som leveransen av ”högre utbildning” sker. 

För att få veta mer om detta, har jag valt att samtala med ett antal kursansvariga högskolelärare. 

                                                 

1
 Högskoleförordning 2006:1053; kap. 6, 13 §. 

2
 Gustafsson, Christina; Fransson, Göran; Morberg, Åsa & Nordqvist, Ingrid (2006). Att arbeta i högskolan – 

utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, s. 153. 
3
 Heldt-Cassel, Susanna & Palestro, Joakim (2004). Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling. 

S. Heldt-Cassel & J. Palestro (red.), Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling - en antologi 

med exempel från elva lärosäten. Högskoleverkets rapportserie 2004:23 R. (s. 11-19). Falköping: 

Högskoleverket, s.13. 
4
 Gustafsson, Fransson, Morberg & Nordqvist, (2006), s. 158. 



7 

2 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om kursvärdering och dess betydelse för 

högskolelärarens arbete. Jag kommer speciellt att fokusera på de kursansvariga högskolelärares 

beskrivningar kring följande områden:  

 Kursvärdering i praktiken. 

 Kursvärderingens påverkan på kursutveckling. 

 Kursvärderingens betydelse för kvalitetsarbete inom utbildning. 
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3 Litteraturgenomgång 

Under genomgången av den litteratur som finns inom detta område, kursvärdering inom högre 

utbildning så har jag funnit att det är ett något begränsat område. Den svenska litteraturen som 

jag funnit är ett flertal uppdrags- och utvärderingsrapporter framförallt från högskoleverket men 

också från ett antal från lärosäten. Jag har också funnit böcker som berört området från lite olika 

infallsvinklar. Den engelska litteratur jag har funnit har varit en mindre antal forskningsartiklar 

samt viss litteratur som också berört området på lite olika sätt. För att närma mig området 

kursvärdering så innebär det att jag söker information om det som omfattar kurs inom högre 

utbildning ex. vis kursvärdering, kursutvärdering, kvalitetsarbete, kursutveckling samt mycket 

mer. 

3.1 Kursvärdering skall göras i alla kurser 

Studenter skall alltid erbjudas en möjlighet att genomföra en kursvärdering. Det är framskrivet i 

Högskoleförordningen sedan 2000 och således är varje högskola och varje kursansvarig skyldig 

att genomföra kursvärdering (hur det skall ske är upp till resp. högskola och kursansvarig att 

bestämma) samt att även delge studenterna resultatet av denna kursvärdering. Jag skall beskriva 

detta förfaringssätt för er framöver i rapporten men jag vill redan nu belysa hur detta gjordes 

innan det blev lagstiftat. 

3.2 Hur arbetet med utvärdering av högre utbildning har utvecklats från 50-talet 

till idag 

Under 50- och 60-talet började antalet studenter inom högre utbildning kraftigt att öka och även 

kostnaden för utbildningen på högskola och universitet ökade i samma takt. För att hålla 

kostnaderna nere effektiviserades och rationaliserades utbildningen. Man skulle också genom 

ett antal olika reformer under denna period granska denna utbildningsform. Högre utbildning 

ansågs ha en positiv effekt på samhället genom att ett stort antal högskoleutbildade skulle kunna 

bida till en ökning av samhällsekonomin. Förutsättningen för detta var också att det var en jämn 

fördelning av de studerandes sociala bakgrund och kön. Detta skulle leda till ett mer jämlikt 

samhälle. Under 70-talet visade det sig dock att den sociala orättvisan fortfarande fanns kvar. 

Under 60-talet rationalisera universitetskanslerämbetet (UKÄ) högre utbildning genom att 

utreda utbildningarnas effektivitet och relevans. För detta arbete inrättades administrativa 

enheter vid varje lärosäte, s.k. PU-enheter (=Pedagogisk utveckling). Uppbyggnaden av bl. a. 

administration för dessa frågor lade grunden för att effektivt kunna arbeta med utvärdering inom 

högre utbildning vilket var ett resultat av den Universitetspedagogiska utredningen (UPU) som 

kom 1965. UPU såg utbildning som ett system och detta kunde därför analyseras. Nyckelord 
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var målbestämning och genomströmning. Desto mer preciserade mål, ju bättre kunde man 

konstruera instrument för utvärdering.
5
 

Nilsson konstaterar att i en kartläggning i UPU så framkommer det att ca 150 institutioner vid 

universiteten i undervisningen redan använde sig av studentvärdering i någon form. Han 

konstaterar att under åren efter UPU så ökade denna användning relativt snabbt utifrån bl.a. 

kravet på utökat studentinflytande. Under denna period växte det också fram en pedagogisk 

debatt bland högskolelärare om att studenternas erfarenheter av undervisningen var en viktig del 

i utvärdering av utbildning.
6
 

Franke-Wikberg & Lundgren menar att genomströmning var utgångspunkten för att bedöma 

effektivitet på en utbildning. Svårigheten var att bedöma vilka faktorer som bidrog till låg rep. 

hög genomströmning. Basen för de data som togs fram var kvantitativa, utvärderingen var 

summativ och skulle mer bidra till kontroll och effektivisering än till utveckling. För lärare i 

kurserna så förespråkade UPU användning av en viss metod och generella 

kursvärderingblanketter togs fram och distribuerades. Man hade också ambitionen att kunna 

avläsa dessa blanketter optiskt för att kunna bearbeta dem via dator. Under 70-talet minskade 

studentgrupperna av olika anledningar. Detta gjorde att kvalitativa utbildningsfrågor började bli 

intressanta och vi kan se en förskjutning åt det hållet under denna period. Även den 

administrativa PU-enheten förändrades mer mot mer forskning och utveckling. Vikten av 

utvärdering betonades fortfarande men förskjutning gick från summativ till formativ ansats. 

Man ville förskjuta utvärderingen från kontrollfunktion och ville gå mot utveckling. Nyckelord 

var totalsyn, helhetssyn och tvärvetenskap.
7
 

Nilsson konstaterar att på 80-talet kunde man läsa i Högskoleutredningen att 96 % av 

institutionerna vid Uppsala universitet genomförde kursvärdering. Vid Lunds universitet var det 

på 90-talet på väg att bli rutin. Han konstaterar att under denna period utvecklades arbetet med 

kursvärdering till att inte vara en fråga för enskilda lärare och elever utan blev en angelägenhet 

för hela lärosätet.
8
 

3.3 Kvalitetssäkring av högre utbildning 

Numera är Högskoleverket (HSV) sedan 1998 huvudansvarigt för att kvalitetssäkra högre 

utbildning. Under perioden 2001 – 2006 har fokus varit på kvalitetsgranskningar av 

                                                 

5
 Franke–Wikberg, Sigbrit & Lundgren, Ulf P. (1980). Att utvärdera utbildning. Del 1. En introduktion till 

pedagogisk utvärdering. Helsingborg: Wahlström & Widstrand, s. 43–68. 
6
 Nilsson, Karl-Axel (1998). Kursutvärdering - för studenternas medverkan i kvalitetsarbetet. Rapport nr 

98:202. Lund: Utvärderingsenheten, Lunds universitet, s. 5. 
7
 Franke-Wikberg & Lundgren, (1980), s. 43–68. 

8
 Nilsson (1998), s. 5. 
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utbildningar. Arbetet fortsatte under perioden 2007 – 2012 med ett Nationellt 

kvalitetssäkringssystem
9
 med fokus på att granska processer och resultat. 2009 avbröts detta 

arbetet och ersattes av Högskoleverkets nuvarande system för kvalitetsutvärdering. 

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014
10

 bygger på studenternas 

självständiga arbeten, lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt alumnenkäter. 

Dessa ligger till grund för det platsbesök som sedan en bedömargrupp gör. Därefter lämnar 

bedömargruppen ett yttrande till HSV som sedan lämnar ett beslut om vilket samlat omdöme 

som ska ges till varje utbildning. Omdömet ges på en tregradig skala; mycket hög kvalitet 

(utbildningen har generellt en mycket hög måluppfyllelse), hög kvalitet (utbildningen har hög 

måluppfyllelse) eller bristande kvalitet (utbildningen har kraftiga brister). 

Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den 

aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar 

som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar kommer att granska i vilken utsträckning 

studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. (Högskoleverket, 2010, s. 

9) 

För lärosätets självvärdering har HSV upprättat en generell vägledning. För måluppfyllelsen av 

examensmålen i utbildningen vill man att lärosätet skall belysa områdena examination och hur 

processer och resultat är förbundna. Lärosätet lämnar underlag för denna bedömning och 

kursvärdering kan alltså vara ett av dessa underlag. Man beskriver också att ”lärosätet bör 

genomgående redovisa, analysera och värdera underlagen”.
11

 

Vid en föreläsning under konferensen ”Kvalitet i utbildningen” beskriver Ulf Nilsson, prorektor 

vid Linköpings universitet, HSV:s arbete med kvalitetssäkring under 2000-talet. Han menar att 

arbetet inom dessa olika kvalitetssäkringsprogram eller system har gått från att titta på 

dokument - förutsättningar - processer, processer - resultat till att nu tittar enbart på resultaten. 

Han nämner bl.a. att fokus kommer att vara på examensarbeten, vilka kommer att vara centrala 

indikatorer på hur resultat har uppnåtts. Han redogör för Linköpings universitets arbete med 

kvalitetsutveckling. Han beskriver också hur det kvalitetsarbetet kommer att påverkas av HSV:s 

fokus på resultat, och då framför allt examensarbetenas resultat.
12

 

                                                 

9
 Högskoleverket (2007). Nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007-2012. Högskoleverkets 

rapportserie 2007:59 R. Stockholm: Högskoleverket. 
10

 Högskoleverket (2010). Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014. Högskoleverkets 

rapportserie 2010:22 R. Stockholm: Högskoleverket. 
11

 Högskoleverket (2011). Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för 

kvalitetsutvärdering 2011 – 2014. Högskoleverkets rapportserie 2011:4 R. Stockholm: Högskoleverket, s. 8. 
12

 Nilsson, Ulf (2011). Prorektor, Linköpings universitet. Föreläsning under konferensen ”Kvalitet i 

utbildningen”, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 110210. 
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3.3.1 Exemplet Linköpings universitet. 

Linköpings universitet (LiU) har upprättat ett Kvalitetsutvecklingsprogram för 2011
13

 som 

bygger på ett tidigare Kvalitetsutvecklingsprogram från 2008
14

. I dessa båda program vill man 

säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildningen men också genom detta dokument tydliggöra 

ansvarsförhållanden för detta inom universitetet. Man förväntar sig också att andra enheter inom 

universitetet kompletterar med egna verksamhetsplaner för att bidra till denna målsättning att 

stärka kvalitén. I dessa program resonerar man speciellt om kursvärderingen och refererar till de 

LiU-gemensamma dokumenten ”Kursvärderingspolicy för Linköping universitet”
15

 samt 

”Gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar”
16

. I kursvärderingspolicyn 

från 2002 skriver man att kursvärderingen har två funktioner: 

...dels att åt den aktuella utbildningen verka som ett kvalitetsinstrument, med vars hjälp starka och svaga 

sidor kan identifieras till gagn för den fortsatta planeringen, dels att studenten får tillfälle att på ett 

strukturerat sätt reflektera över och förhålla sig till sin egen utbildning. Bägge funktionerna förutsätter att 

studenterna fritt kan framföra synpunkter och ge konstruktiva förslag till förbättringar. (Linköpings 

universitet, 2002, s. 1) 

Det finns två intressen varför kursvärderingen skall genomföras, dels ett intresse från 

organisationen; från universitetsledningen, fakultetsledningen samt kursledningen, dels ett 

intresse från individen själv, från studenten. Det är önskvärt att så många som möjligt av 

studenterna genomför kursvärderingen. Det skall vara frivilligt och studenterna skall ha 

möjlighet att föra fram synpunkter och förslag på förbättringar. Kursvärdering kan inte vara ett 

obligatoriskt moment i en kurs. När kursvärdering genomförs kan variera men bör vara i så nära 

anslutning till kursen som möjligt. Under kursens gång kan det vara regelbundna och 

fortlöpande kursvärderingar med mindre eller större grupper inom kursen. Dialogen mellan 

student och lärare är viktig, men att det också är viktigt att dokumentera det som sägs vid 

kursvärderingen samt även att följa upp detta. Varje kurs bör avslutas med en skriftlig 

kursvärdering. Den avslutande kursvärderingen skall förhålla sig till kursplan och andra viktiga 

faktorer som påverkar kursens genomförande. Den bör vara utformad så att det finns ett 

moment med där studenten kan ge svar i form av fritext. Resultatet av den eller de 

kursvärderingar som gjorts i kursen samt de förbättringar som genomförts eller planeras utifrån 

kursutvärderingen skall återkopplas till studenterna.
17

  

                                                 

13
 Linköpings universitet (2010). Kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning 2011. (Dnr LiU-2010-01613). 

14
 Linköpings universitet (2008). Kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning. (Dnr: LiU-2008-02058) 

15
 Linköpings universitet (2002). Kursvärderingspolicy för Linköpings universitet. (Dnr LiU 856/02-40). 

16
 Linköpings universitet (2006). Gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar, (Dnr LiU 

780/06-40). 
17

 Linköpings universitet (2002). 
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I princip bör alltså både muntlig och skriftlig kursvärdering tillämpas. Utformningen bestäms lämpligen 

av varje fakultet, efter samråd med aktuell studentgruppering. (Linköpings universitet, 2002, s. 2) 

För att bl.a. konkretisera denna policy beslutade LiU:s universitetsstyrelse 2006 att samtliga 

kurser inom LiU skall utvärderas med stöd av ett elektroniskt kursvärderingssystem som 

benämns KURT. Utformningen av kursvärderingarna skall bestå av två eller tre delar. En första 

del är gemensam och omfattar två delar – en kvalitativ helhetsbedömning av kursen från 

studenterna samt den genomsnittliga studiearbetstid/vecka som studenten lagt ned på kursen. 

Denna del redovisas till rektor.
 
Den andra delen skall utgöra huvuddelen av kursvärderingen och 

beslutas av fakultet/området. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap (OSU) har för kurser 

som ges inom området utbildningsvetenskap bestämt att denna del skall innehålla sex frågor. De 

är frågor rörande kursplanens betydelse, relevans för yrkesrollen, forskningsanknytning, genus, 

social och etnisk mångfald och samt hållbar utveckling. Innehållet i denna del redovisas till 

dekanen. Den tredje delen (som inte måste finnas med) är institutionens möjlighet att ställa 

frågor om kursen. Den delen redovisas till prefekten. Det är i denna del av kursvärderingen som 

den kursansvarige högskoleläraren kan välja att ställa frågor till studenterna. Resultatet av 

kursvärderingen samt de även de åtgärder som vidtas efter kursvärderingen skall sedan 

återkopplas till studenterna av kursledningen.
18

 

2010 tog Grundutbildningsnämnden vid området Utbildningsvetenskap ett beslut om 

Centralaktivering av KURT under en försöksperiod under läsåret 2010 – 2011. Detta skall 

därefter utvärderas. Förändringen innebär att man från fakulteten aktiverar kursvärderingen 

KURT för varje kurs istället för att varje kursansvarig aktiverar kursvärderingen. Syftet med 

beslutet är kortfattat att öka användandegraden, att få ett mer tillförlitligt underlag i 

kursvärderingarna samt att öka användarvänligheten. För kursansvarig innebär det att 

frågemallarna för kursvärderingen ändras, det kommer inte längre att finnas några personliga 

frågemallar utan det kommer att finnas institutionsmallar med kursens kurskod, så att de lätt kan 

identifieras. Kursansvarig kan fortfarande inför varje kursvärdering lägga till egna 

kursrelaterade frågor samt även justera start‐ och stoppdatum för att de ska passa den aktuella 

kursen. Oavsett om den kursansvarige lägger till egna frågor eller inte kommer utvärderingen att 

skickas ut till studenterna med rektors och fakultetens frågor. Kursansvarig aktiverar inte 

utskicket utan det görs från fakultetens sida. Rörande de fritextsvar som kursansvarig tidigare 

fått hantera så är det studierektor som hanterar dem under denna försöksperiod. Det innebär att 

studierektor ansvarar för att vidarebefordra fritextsvar till berörda lärare. Dessa fritextsvar kan 

                                                 

18
 Linköpings universitet (2006). 
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justeras så att ev. kränkande kommentarer avlägsnas innan de delges berörda lärare. För 

studenten innebär det att alla kurser de gått kan de värdera i KURT.
19

 

3.4 Definition av begreppen kursvärdering och kursutvärdering 

Jag väljer att använda mig av följande definitioner av begreppen kursvärdering och 

kursutvärdering. Definitionerna baserar sig på den litteraturgenomgång som jag i kommande 

avsnitt för fram. Jag vill redan nu redovisa definitionerna så de tydligt framgår eftersom de är 

centrala i rapporten. 

3.4.1 Kursvärdering 

Definition: 

Vid en kursvärdering görs en värdering av pågående eller avslutad kurs eller kursavsnitt av 

studenterna i kursen. 

Kursvärderingen är en formativ
20

 eller summativ
21

 värdering av pågående eller avslutad kurs 

eller kursavsnitt från studenterna. Kursvärderingens resultat skall delges studenterna. Resultatet 

av kursvärderingen används av de flesta lärare i kursen, kursansvariga, programansvariga (om 

det är en programkurs), fakultetsledning och universitetsledning. Resultatet återkopplas till 

lärare i kursen, kursansvariga, ev. programansvariga (om det är en programkurs) samt 

fakultetsledning och universitetsledning och syftet är då bl. a. utveckla kurser samt att 

upprätthålla och öka kvaliteten inom kursen och på utbildningen. I resultatredovisningen och i 

diskussionen av denna rapport kallar jag detta fortsättningsvis kursvärdering. 

3.4.2 Kursutvärdering 

Definition: 

Vid en kursutvärdering görs en sammanvägd bedömning av relevanta faktorer ex. vis resultatet 

från kursvärdering, examinationsresultat, kursdokument, ekonomi, genomströmning, 

kursansvarig, kursteamet samt även andra aktörers bedömningar m.m. av vanligtvis avslutad 

kurs eller kursavsnitt. 

Kursutvärderingen är en summativ utvärdering eftersom den sker när kursen är slut. 

Kursutvärdering är en helhetsbedömning av kursen utifrån relevanta faktorer - där studenternas 

                                                 

19
 Linköpings universitet (2010). Centralaktivering av KURT. (Dnr LiU-2009-01593). 

20
 Formativ = värdering som sker under undervisningens genomförande, ser framåt, vägleder och är inriktad på 

utveckling. Författarens kommentar. 
21

 Summativ = värdering som sker i slutet av undervisningens genomförande, ser bakåt, en summering av en 

kortare eller längre period, en sorts slutvärdering. Författarens kommentar. 
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kursvärdering är en betydande del. Kursutvärderingen återkopplas av en del lärosäten till 

studenterna men framför allt används den för kursutveckling och återkoppling till lärare i 

kursen, kursansvariga, ev. programansvariga (om det är en programkurs) samt fakultetsledning 

och universitetsledning. I resultatredovisningen och i diskussionen av denna rapport kallar jag 

detta fortsättningsvis kursutvärdering. 

3.5 Förklaring av begreppen kursvärdering och kursutvärdering 

När man i litteraturen läser om hur begreppen kursvärdering och kursutvärdering används och 

även definieras, så finner man att flera författare skiljer på begreppen kursvärdering och 

kursutvärdering och dess innebörd. 

3.5.1 Kursvärdering - studenternas värdering av kursen 

Kursansvarig är skyldig att genomföra kursvärdering – hur den utformas är inte reglerat men 

resultatet måste finns tillgängligt för studenterna så de kan ta del av dem. Hur en kursvärdering 

ser ut, hur den genomförs och vad som ingår kan se olika ut från lärosäte till lärosäte och även 

från kurs till kurs. Det är alltid kursens lärare och ledning som fattar beslut om vilka eventuella 

förändringar som skall göras i kursen. Lärare och ledning är skyldiga att motivera sina beslut 

och skall återkoppla dessa till studenterna. När detta sker är beroende på kursvärderingens 

utformning. Om kursvärderingen ligger i slutet av kursen (summativ) så är det till nästa 

kursgrupp detta förs vidare, och det sker i så fall i början på varje kursstart med en ny 

studentgrupp. Om kursvärderingen ligger under kursens genomförande (formativ) så är det till 

den aktuella studentgruppen man återkopplar resultaten löpande under kursen.
22

 

Kursvärderingen skall vara möjlig att genomföra för studenterna om de vill men den skall inte 

vara obligatorisk. Det finns inte heller ett krav på att studenterna skall kunna var anonyma under 

kursvärderingen. Detta för att lärosätet bl. a. skall kunna välja olika kursvärderingsmetoder som 

man vill använda sig av.
23

 

3.5.1.1 Exempel på definitioner av begreppet kursvärdering 

Appelqvist & Arvidsson beskriver arbetet med ett förslag till en policy för kursvärdering vid 

Högskolan i Borås. Under arbetet fann man att det var angeläget att definiera begreppen 

kursvärdering och kursutvärdering. Högskolan i Borås definierar begreppet kursvärdering så 

här:
24

 

                                                 

22
 Heldt-Cassel & Palestro, (2004), s. 14-16. 

23
 Högskoleverket (2001). 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet. Högskoleverkets redovisning av 

ett regeringsuppdrag. Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R. Kalmar: Högskoleverket, s. 52-55. 
24

 Appelqvist, Rolf & Arvidsson, Iréne (2004). Kursvärdering – ett meningsfullt verktyg för delaktighet. S. 

Heldt-Cassel & J. Palestro (red.), Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling. En antologi med 
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Kursvärdering – studenternas bedömning av pågående eller avslutad kurs eller kursavsnitt. Motsvarande 

begrepp på engelska är ”student evaluation”. (Appelqvist & Arvidsson, 2004, s. 27) 

Vid Linköpings universitet så har man i sin kursvärderingpolicy tolkat förordningstexten och 

definierar kursvärdering enl. följande: 

Kursvärdering innebär främst att studenterna ger återkoppling på den kurs de går eller just har gått. Detta 

innebär att studenterna skall reflektera över sin utbildning och kritiskt granska och ifrågasätta den. 

(Linköpings universitet, 2002, s. 1) 

Gustafsson, Fransson, Morberg, & Nordqvist anser att en kursvärdering värderar en begränsad 

del av verksamheten, likafullt kan en eller flera kursvärderingar vara en del av en utvärdering. 

Kursvärdering skall alltså inte sammanblandas med utvärdering.
25

 

3.5.1.2 Syftet med kursvärdering 

Appelqvist & Arvidsson menar att en summativ kursvärdering syftar främst till kontroll (från 

lednings- och politisk nivå) men också för att informera (till presumtiva studenter och 

avnämare). Den formativa kursvärderingen syftar till utveckling av kursen (till kursansvarig, 

kursteam och studenter). Denna nivåuppdelning visar också på en ansvarsfördelning för 

respektive nivå:  

 Ledning – skapa en policy och övergripande resurstilldelning. 

 Institution – ansvar för resursanvändning och kvalitetssäkringsansvar. 

 Kursledning – kursteam – kursvärdering, sammanställning och återkoppling.
 26

 

Även Pettersen menar att syftet med studentutvärdering
27

 kan vara många. Det beror på vilken 

nivå man är på i systemet. Han anser att syftet med studentutvärdering är att skapa en dialog om 

undervisningen för att förbättra kvaliteten samt att utveckla undervisningen. Syftet med 

studentutvärderingen blir därför diffus och oöverskådlig utifrån att den både skall förhålla sig 

till undervisningen och även mäta kvaliteten inom ett institutionellt system för kvalitetssäkring. 

Tesen är att god formativ utvärdering mer eller mindre automatiskt kommer att resultera i 

kvalitetssäkring av undervisningen, medan summativa utvärderingar med tonvikten på 

redovisningsmässig kvalitetssäkring inte nödvändigtvis säkrar kvalitetsutveckling av lär- och 

undervisningsstrategier på samma sätt. (Pettersen, 2008, s. 370) 

Detta kan komma att påverkar hur studentutvärderingen utformas. Han menar på att det 

grundläggande syftet med studentutvärdering är att skapa ett samtal om undervisningen och 

                                                                                                                                                         

exempel från elva lärosäten. Högskoleverkets rapportserie 2004:23 R. (s. 23-34). Falköping: Högskoleverket, s. 

27. 
25

 Gustafsson, Fransson, Morberg & Nordqvist, (2006), s. 152. 
26

 Appelqvist & Arvidsson, (2004), s. 28-29. 
27

 Läs kursvärdering. Författarens kommentar. 
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meningen är att dessa synpunkter skall bidra till kvalitetsutveckling och förbättring av 

undervisningen.
28

  

Det finns ytterligare syften med kursvärdering vilket belyses av Carlström & Carlström 

Hagman som menar att lärarstudenter när de har tagit examen, kommer i sitt arbete som lärare 

att komma i kontakt med olika typer av situationer som kräver utvärdering av olika slag. Genom 

att studenterna i sin utbildning får vara med om att genomföra och planera olika former av 

kursvärdering så kan det ha många positiva effekter på studenternas kunskap om utvärdering 

och utvärderingsprocesser, studenternas eget lärande, fördjupad insikt för läraren om 

studenternas uppfattningar om undervisningen och kursen samt ökad motivation för studenterna 

till att genomföra kursvärderingen.
29

 

Pettersen skiljer även på olika sätt att se på studentutvärdering. Han har delat in det i tre olika 

nivåer beroende på syftet: 

1. Utvecklingsorienterad utvärdering på undervisningsnivå, omfattar förbättring av 

undervisningen i kursen, (vanligtvis formativ), med en bottom-up – orientering. Här styr läraren 

själv utformningen av studentutvärderingen med val av olika strategier och metoder. 

2. Institutionell studentutvärdering, omfattar program/utbildningar, (vanligtvis summativ), med 

en top-down-orientering. Vid denna typ av studentutvärdering används vanligtvis förarbetade 

standardscheman, konstruerade på en högre nivå i organisationen, och genomförs efter avslutad 

kurs, termin eller utbildning.  

3. Indirekt studentutvärdering, omfattar studenternas lärandeinriktning och studiemotivation, en 

horisontell orientering. 

Petterson menar att det som är en utmaning för att utveckla kvaliteten på utbildningen är att 

hitta former av studentutvärdering på institutionell nivå som fungerar komplementärt till den 

utvecklingsorienterade studentutvärderingen på undervisningsnivå.
30

 

3.5.2 Kursutvärdering - fler faktorer för värdering av kursen 

På många universitet och högskolor genomförs det utöver kursvärdering också någon form av 

helhetsbedömning av kursen. Dessa helhetsbedömningar skiljer sig åt i utformning och på vilket 

sätt de kommer till användning. Gemensamt kan man säga att de innehåller fler faktorer än 

endast studenternas värdering av kursen. Dessa faktorer kan vara genomströmning, 

                                                 

28
 Pettersen, Roar, C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning – introduktion till problem- och praktikbaserad 

didaktik. Polen: Studentlitteratur, s. 365–370. 
29

 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering (5:e 

uppl). Danmark: Studentlitteratur, s. 62. 
30

 Pettersen, (2008), s. 365 – 370, 388–389. 
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examinationsresultat, lärarnas synpunkter på kursen, ekonomiska ramar, kursdokument. Dessa 

helhetsbedömningar sammanfattas i en s.k. kursutvärdering, kursrapport, kursanalys eller 

liknande. Benämningen av denna helhetsbedömning kan alltså vara olika vid resp. lärosäte. 

3.5.2.1 Exempel på definitioner av begreppet kursutvärdering 

Appelqvist & Arvidsson fortsätter i sin artikel att definiera begreppet kursutvärdering. 

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. (Appelqvist & Arvidsson, (2004), s. 27.) 

De anser att det är inte bara viktigt att se om studenterna uppfattar att målen i kursen har 

uppnåtts (genom studenternas värdering av kursen) utan även att se om det verkligen förhåller 

sig så genom att ta hänsyn till andra faktorer såsom examinationsformer och 

examinationsresultat.
31

 Även Anna Hjort beskriver skillnaden mellan de båda begreppen. Hon 

menar att det är i det praktiska användandet man förstår denna skillnad.
32

 

Vid en kursvärdering görs en värdering endast av studenternas bedömning av kursen. Kursutvärderingen 

däremot syftar till att skapa en samlad bild av de olika faktorer som är intressanta i ett värderande 

sammanhang av en kurs, inte bara studenternas egen bild. (Hjort, 2007, s. 8) 

Vid Lunds tekniska högskola skriver Warfvinge m.fl. att man 2003 införde ett enhetligt system 

för kursutvärderingar och i detta system har man förklarat begreppet kursutvärdering som ”en 

samlad efterhandsbedömning av en kurs syftande till framtida åtgärder”(Warfvinge m. fl., 

(2004), s. 119).
33

  

3.5.2.2 Syftet med kursutvärdering 

Syftet med varför kursutvärdering görs kan vara flera beroende på vilken nivå i organisationen 

man befinner sig. Dock kan man sammanfattningsvis säga att det huvudsakliga syftet för att 

genomföra en kursutvärdering är för att förbättra och utveckla kurserna, utifrån ett 

bedömningsunderlag som speglar många faktorer som är relevanta för kursens förbättring. 

Kursvärderingen i sig inte är tillräckligt för att utveckla och förbättra kurser. Det krävs 

kompletterande information av olika slag. Att det behövs kompletterande information till 

studenternas värdering lyfter Bowden & Marton fram. I ett väl designat utvärderingssystem så 

är studenternas värdering av kursen en del av ett antal andra delar, som tillsammans bidrar till 

                                                 

31
 Appelqvist & Arvidsson, (2004), s. 27. 

32
 Hjort, Anna (2007). Kvalitetsverktyg eller hyllvärmare? Kursansvariga lärares uppfattningar om 

kursutvärderingar på Lärarutbildningen. Kalmar: Högskolan i Kalmar, s. 8 
33

 Warfvinge, Per; Andersson, Karim & Bordell, Jonas (2004). System för rapporterande utvärdering av kurser 

vid Lunds tekniska högskola. S. Heldt-Cassel & J. Palestro (red.), Kursvärdering för studentinflytande och 

kvalitetsutveckling. En antologi med exempel från elva lärosäten. Högskoleverkets rapportserie 2004:23 R. (s. 

23-34). Falköping: Högskoleverket, s. 119. 
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en mer sammanhängande bild av utbildningen, än den bild en av dessa delar skulle visa. Dessa 

olika delar kan vara återkoppling från kursteamet, alumner, andra anställda från andra områden, 

arbetsgivare samt mycket mer. Resultatet av en sådan utvärdering vore värdefullt att dela med 

det aktuella kursteamet men även andra kursteam vid universitetet. Det är genom en sådan 

process som en kollektiv förändring vid universitetet kan ske över ämnesområden och 

institutionsgränser, utvecklandet av en kollektiv kompetens. På så sätt kan också utveckling av 

den enskilde läraren förbättras.
34

 Även Heldt-Cassel & Palestro skriver att en förändring eller 

förbättring av en kurs bör basera sig på en kursutvärdering, som är en helhetsbedömning av 

kursen - där studenternas kursvärdering är en betydande del. Kursutvärderingens syfte är alltså 

här att förändra eller förbättra kurser.
35

 Appelqvist & Arvidsson beskriver vad som skall ingå i 

en sådan helhetsbedömning från Högskolan i Borås. Denna helhetsbedömning benämner de 

kursrapport. Innehåll i kursrapporten kan kort beskrivas enl. följande: sammandrag av kursens 

examinationsresultat, sammandrag av kursvärdering från studenter, medverkande lärare och 

övrig personal; kursvärderingen återkopplas och hur samt ev. förslag till förändringar i kursen. 

Rapporten skall offentliggöras samt delges de medverkande. Syftet med kursrapporten är att den 

skall användas för utveckling av kursen.
36

 

3.6 Utvärdering 

Dagligen, i varje stund, värderar eller bedömer vi olika upplevelser, situationer m. m. på ett 

informellt sätt. Utvärdering baserar sig på en formell bedömning eller en värdering av något 

slag. Utvärdering förekommer ofta inom utbildning, forskning och utvecklingsarbetet på 

universitet, högskolor samt inom privat, offentlig och ideell verksamhet. Forss menar att det 

finns framförallt två aspekter som bör understrykas när man definierar utvärdering. Den första 

aspekten är att utvärdering görs med vetenskapliga metoder dvs systematiskt. Genom att arbeta 

metodiskt, med tydlig redogörelse och med klar beskrivning hur man drar sina slutsatser, så blir 

det systematiskt och därmed vetenskapligt. Den andra aspekten är att utvärderingen skall vara 

prövande. Något skall värderas mot ett antal kriterier. Forss menar vidare att utvärdering är en 

process, det är inte en rapport, vilket det ibland kan sägas ha varit synonymt med.
37

 Carlström & 

Carlström Hagman menar att utvärdering och utveckling är nära förknippad med varandra. 

Utvärdering förutsätter att det finns något att jämföra med och att det som visar sig i 

utvärderingen – verkligheten – skall mätas med det som önskas uppnås – målen. Utveckling 
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skulle då vara det som behövs för att påverka verkligheten för att nå fram till önskat resultat, 

uppsatta mål.
38

 

Både Carlström & Carlström Hagman
39

, Forss
40

, Karlsson
41

, Nihlfors & Wingård
42

 och 

Sandberg & Faugert
43

 betonar i sina beskrivningar av utvärdering det systematiska arbetet och 

värderingen av något. De definierar dock utvärdering något olika, dvs. mer eller mindre 

detaljerade. Ett exempel på definition av utvärdering som är relativt heltäckande utan att vara 

för detaljerad är följande: 

Utvärdering avser en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse. (Sandberg & 

Faugert, 2007, s. 13) 

Nihlfors & Wingård går ett steg vidare i sin definition av utvärdering. De kopplar den till 

skolutveckling, vilket kan vara intressant i detta sammanhang:
44

 

Utvärdering innebär att beskriva, analysera och värdera en verksamhet utifrån uppsatta mål. Syftet är att 

förstå och förklara för att förnya, förbättra och utveckla verksamheten. (Nihlfors & Wingård, 2005, s. 52) 

Carlström & Carlström Hagman menar att utvärdering har två huvudaspekter, kontroll och 

utveckling. En utvärdering som skall besvara frågan ”om effekten blev den önskade” är 

produktinriktad och fokus är på utbildningens slutresultat. En utvärdering som skall besvara 

frågan ”om vi är på rätt väg” är processinriktad och fokus är på utbildnings- och 

undervisningsprocessen.
45

 

3.6.1 Formativ utvärdering 

En utvärdering kan vara formativ. Syftet är då att utvärderingen skall bidra till kunskap som kan 

användas för att påverka en utbildning medan den pågår. Om utvärderingen genomförs nära en 

verksamhet så är det lämpligt med ett formativt syfte på utvärderingen. Detta för att få fram 

underlag för att utveckla en verksamhet, kvalitetsutveckling.
46

 

Om man däremot även vill påverka projektarbetet medan det pågår, har man en formativ avsikt med 

utvärderingen. (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 74) 
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I en formativ utvärdering finns ett uttalat lärande- och utvecklingsperspektiv.
47

 

3.6.2 Summativ utvärdering 

En utvärdering som är summativ skall ge bedömningar och värdera intrycken av en utbildning 

när den är slut. Den skall ge ett underlag för hur utbildningens kvalitet skall kunna förbättras. 

Summativ utvärdering sammankopplas med avslutande granskning som man gör i efterhand för 

att kunna dra slutsatser inför framtiden.
48

 

En summativ utvärdering sammanfattar erfarenheter till en slutbedömning; den innebär alltså en 

summering. (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 74) 

En summativ utvärdering har ett bedömnings- eller värderingsperspektiv.
49

 

3.6.3 Syfte med utvärdering 

Syftet med en utvärdering kan vara flera. Det beror oftast på var i en organisation utvärderingen 

genomförs och även på vem i organisationen som beställt den. Enligt Forss kan utvärdering 

göras av tre skäl. Dels görs de flesta utvärderingarna för att man vill veta hur det förhåller sig 

innan man går vidare. Utvärderingen görs då för att man vill skaffa sig ett underlag för beslut. 

Dels kan utvärdering också genomföras för att kontrollera något. Dels kan utvärdering också 

genomföras för att den kan bidra till lärande. Här skiljar man alltså på att lära av det resultat 

utvärderingen ger och den process som utvärderingen innebär.
50

 

Gustavsson m. fl. visar på tre utvärderingsnivåer inom olika former av utbildning-

sorganisationer. Utvärdering kan ske på indivinivå – individutvärdering; ex. vis betygssättning 

av enskilda individer. Utvärdering kan också ske på organisationsnivå, eller del av, ex.vis på ett 

universitet eller på en gymnasieskola; ex.vis en institutions arbete, en enskild högskolas 

organisation eller ett program och har alltså inte enbart med själva utbildningsprogrammen att 

göra utan med verksamheten att göra. Detta kallas programutvärdering. Utvärdering kan också 

vara en reformutvärdering eller systemutvärdering. Den handlar om utvärdering av en reform, 

en läroplansreform, en social reform eller liknande. Utifrån detta kan således syftet med 

utvärderingar variera.
51
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3.6.4 Användningen av resultatet från en utvärdering 

Karlsson resonerar om vad som menas med användning. Han anser att användningen av en 

utvärdering kan ses ur flera infallsvinklar. Det kan vara instrumentellt; resultatet visar sig i 

direkta handlingar, det kan vara konceptuellt; resultatet påverkar hur människors tänker och se 

på företeelser, det kan vara tidsberoende; resultatet kan visa sig direkt eller i ett längre 

tidsperspektiv, det kan vara krav på hög användning; skall alla eller bara några resultat komma 

till nytta, det kan vara individ- eller organisationsbundet; kommer resultatet till nytta för 

individen eller för organisationen eller båda, det kan vara ett interaktivt perspektiv, många 

aktörer och många infallsvinklar bidrar till att resultatet blir allsidigt belyst, det kan vara 

legitimerande; att resultatet gynnar redan befintligt åsikter samt att stärka den egna åsikten, det 

kan vara taktiskt; här är utvärderingens process viktigare än resultatet för att vinna tid och slippa 

ansvar. Karlsson gör också en distinktion mellan hur resultatet av utvärderingen används och 

den bristande användningen av resultatet. Man kan se tre orsaker till att resultatet av en 

utvärdering inte kommer till användning. 

 Brister i utvärderingen 

Om orsaken till att utvärderingen inte kommer till användning är brister i utvärderingens 

utformning, genomförande och resultat, så kan problemet lösas genom att den som utvärderar 

måste vara professionell samt att resultatet har en vetenskaplig kvalitet och är användbart. Här 

fokuseras på utvärderingen som en process.  

 Bristande kommunikation 

Om till att utvärderingen inte kommer till användning är bristande överföring av information 

mellan utvärderingen och användare så är en strategi att lösa problemet genom att försöka 

förbättra och förenkla språket i rapporteringen, att rapporteringen görs mer lättfattlig genom att 

se över dispositionen samt att den anpassas för de man vänder sig till. Man kan också skapa mer 

interaktion mellan utvärderare och användare ex. vis genom att engagera någon form av 

informatörer eller ombud (användarna själva, referensgruppsrepresentanter eller professionella 

informatörer) som under utvärderingens gång med jämna mellanrum presenterar resultatet för 

olika målgrupper – däribland användarna.  

 Brister hos användaren  

Om orsaken till att utvärderingen inte kommer till användning är brister hos användaren så är en 

strategi att i ett första steg analysera vilka som verkligen är användarna. Utifrån den analysen 

kan man agera olika gentemot olika grupper. Man kan öka kunskapen, ex. vis genom att höja 

kunskapsnivån när det gäller utvärdering och hur resultatet av dessa realiseras, utveckla ett 
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kontinuerligt erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra. Man kan påverka motivation och 

intresse för användning av utvärderingsresultat genom att ledningen tydligt visar på värdet av 

utvärderingsarbete och att det är meriterande att fortlöpande granska den egna verksamheten. 

Man kan också tillsätta resurser som gör att resultat av en utvärdering, som anses viktiga, blir 

möjliga att omsätta i verksamheten.
52

 

Sandberg & Faugert berör också problemet med bristande användning av utvärderingsresultat. 

De beskriver hur man skall få en utvärdering mer användarorienterad och använder också 

begreppet användningsorienterad utvärdering som en samling av strategier i en logisk 

arbetsprocess för att få resultatet av utvärderingar mer användbar. Användningsorienterade 

utvärdering innebär oftast att utvärderingen är av formativ karaktär, systematisk och kanske en 

kontinuerlig informationsinsamling om aktiviteter, resultat och effekter av program med avsikt 

att utveckla dessa. Arbetsprocessen för denna typ av utvärdering sammanfaller i stort med de 

moment Karlsson beskriver när han lyfter fram strategier för att komma tillrätta med detta 

problem.
53

 

4 Aktuell forskning 

Jag har i universitetsbibliotekets databaser sökt efter aktuella avhandlingar, forskningsartiklar 

och studenters examensarbeten som berör kursvärdering samt kursutvärdering inom högre 

utbildning. Även närliggande områden till dessa begrepp har eftersökts. I resultatet av dessa 

sökningar har jag valt ut följande dokument som jag finner intressanta för min undersökning. 

4.1 Begreppsdefinition 

Anna Hjort genomförde 2007 en undersökning om vilka uppfattningar kursansvariga lärare på 

lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar hade gällande kursutvärderingar. Hjort definierar 

inledningsvis begreppen utvärdering, kursutvärdering samt kursvärdering. Därefter fortsätter 

hon med en tillbakablick över utvärderingens historia. Hon redogör för relevanta nationella 

styrdokument och därefter redogör hon för det specifika kursutvärderingsinstrumentet. Hjort 

redogör också för de lokala förutsättningarna vid Högskolan i Kalmar. I diskussionen lyfter 

Hjort fram fyra delar – kursutvärderingsinstrumentet, kursvärdera eller kursutvärdera, ramfaktor 

samt studentdelaktighet. Hon skriver att det bland lärarna finns en positiv inställning till 

kursutvärderingar, dock råder det delade meningar om vilka metoder och modeller som skall 

användas. Det rådde ett tydligt gemensamt mönster, kursvärderingar skall genomföras, dock 

fanns det ett önskemål om att det skulle behövas mer tid till dessa. Även studenternas 
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delaktighet upplevdes av lärarna som viktig men det var oklart hur deras delaktighet skulle ökas 

och hur medvetenheten hos den enskilde studenten skulle höjas. Definitionerna av de båda 

begreppen upplevdes av lärarna som problematisk. Hjort konstaterar att: 

…ett felaktigt användande av begreppen leder till en oklar situation som är till nackdel för hela 

utvärderingskulturen inom Lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar. (Hjort, 2007, s 1) 

Hjort anser att i de styrdokument som gäller för Högskolan i Kalmar så bör de kompletteras 

med en förtydligande skrivning rörande dessa begrepp samt även för hela utvärderingsprocessen 

som sådan.
54

 

Examensarbetet är intressant utifrån mitt eget forskningsområde. Det finns många paralleller, 

framförallt känner jag igen mig i beskrivningen att man använder kursvärdering och 

kursutvärdering som synonymer.  

4.2 Processinriktad kursvärdering med delaktiga studenter och lärare 

Fisher & Miller beskriver i sin undersökning processinriktad kursvärdering med delaktiga 

studenter och lärare. Fisher & Miller menar att lärare måste börja använda sig av ett 

processtänkande för att kontinuerligt förbättra kurserna istället för fristående utvärderingar som 

görs enstaka gånger. Författarna introducerar i denna artikel ett processtänkande och även två 

olika instrument för att utveckla en delaktighetsmetod för utvärdering av undervisning och 

lärande. Fisher & Miller lyfter fram kritik mot summativ studentutvärdering såsom att dessa 

utvärderingar inte har enhetliga kriterier, de har undermåliga utvärderingsverktyg samt höga 

kostnader. De menar att det är viktigt att försäkra sig om att studenter upplever att deras 

värderingar tas på allvar. De visar också på att resultat från studentutvärderingen kan påverkar 

lärarens befordran eller ännu värre att resultaten används i en form av tio i topp-lista. Ett annat 

problem är att summativa studentutvärderingar endast kommer studenter i den nya, kommande 

kursen, tillgodo. 

4.2.1 Processinriktat arbetssätt genom delaktighetsmetoden 

Den studie som Fisher & Miller beskriver är en tydlig pedagogisk utvecklingsprocess som 

kombinerar både formativa och summativa studentutvärderingar, genom en speciellt utvecklad 

delaktighetsmetod för utvärdering av undervisning och lärande. Delaktighetsmetoden omfattar 

instruktioner för delaktighetsmetoden, vilket inbegriper ansvar samt på vilket sätt två-

vägskommunikation skulle ske. Föreläsare och handledare genomförde varje vecka schemalagd 

handledning för studenterna. Forskarna såg att delaktighetsmetoden innebar återkoppling från 
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båda parter. Det innebar att kursteamet hela tiden fick återkoppling under sina lektioner och 

handledningar. Återkoppling till studenterna skedde på flera sätt, kursteamet gav återkoppling 

under lektionerna rörande förändringar som kunde göras inom nuvarande planering för kursen.  

4.2.2 Två formativa studentutvärderingar 

Fisher & Miller fortsätter med att redogöra för två typer av instrument för formativ 

studentutvärdering där man samlar in både kvalitativa och kvantitativa data.  

Ett kvalitativt datainsamlingsinstrument kallat ”The Expectations Snapshot”, skickades ut i 

början av terminen. Syftet var att fånga studenternas förväntningar och farhågor inför kursen. 

Studenterna skulle beskriva frågor de hade om kursen, ange sin personliga inlärningsstil, 

fundera på hur de skulle kunna bidra till sitt eget lärande och visa på hur det skulle kunna bidra 

till deras arbetsgrupps effektivitet i arbetet, vilket också skulle bedömas. Studenterna skulle 

också skatta hur mycket de höll sig uppdaterade med aktuell litteratur osv. i ämnet för kursen, 

vilket också fanns som ett mål i kursen. Skattningen skedde också kontinuerligt vid 

handledningstillfällena. Utifrån detta kunde skattningen kvantifieras. 

Ett annat kvalitativt datainsamlingsinstrument kallat ”The Mid Semester Snapshot Review”, 

skickades ut mitt i kursen. Det skulle spegla studenternas förväntningar som de angett vid ”The 

Expectations Snapshot”. Det var uppbyggt som det tidigare instrumentet men hade mer focus på 

handledningen i kursen. Studenterna kunde här ge förslag på förbättringar på handledningens 

genomförande och innehåll. De fick också lista de tre bästa artiklarna som de läst inom kursen. 

Detta för att beskriva deras framtida karriärönskemål samt även för att få indikationer på hur 

deras deltagande i handledning och lektioner fallit ut.  

I den sammanfattande diskussionen kring de forskningsresultat man erhållit rörande denna 

systematiska insamling av data ser man flera fördelar som de två beskrivna 

datainsamlingsinstrumenten bidrar till. Man framhåller studentutvärdering som en ständigt 

pågående process som startar när studenter och lärare möts första gången. Detta skapar ett 

arbetssätt med helhetssyn. Genom denna metod får alla studenter en röst som bidrar till 

utveckling av kursen och deras eget lärande. För att kunna använda dessa instrument så måste 

kursteamet planera in tid i den första inledande föreläsningen, handledningen eller seminariet 

och ge studenterna tillräckligt med tid för att kunna göra eftertänksamma, istället för snabba, 

svar. Resultatet blir då bättre kvalitet i studentutvärderingens data samt en fingervisning till 

studenterna att reflektion är en viktig del när det gäller undervisning och inlärning. Genom att 

uppmärksamma studenternas förväntningar, oro och avsikter så kan detta bidra till att öka 

studenters retention, inte bara i en specifik kurs utan även i ett helt program. Det kan också 
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förebygga misslyckanden och för tidiga avbrott. Genom att klokt tillvarata studenternas åsikter 

och tillmötesgående behandla deras reaktioner så kan detta bidra till att underlätta förhållandet 

mellan kursteam och studenterna. Möjligheten för att här och nu kunna förändra/utveckla i 

kursen bidrar till att kursteamet kan visa att de är mottagliga för studenternas åsikter. För att öka 

denna lyhördhet behöver lärarna i kursteamet speciell utbildning ex. vis utbildning i 

studentutvärderingsprocessen, genom att öka kunskapen rörande fokusgrupper, studentpaneler 

eller kollegautvärdering. De slutsatser som gjorts genom denna fallstudie sammanfattas enl. 

följande: 

1. Den förespråkar ett processinriktat arbetssätt genom delaktighetsmetoden för utvärdering av 

undervisning och lärande, vilket kombineras i formativa och summativa värderingar. 

2. Det presenterar en fallstudie där man använder de två formativa studentutvärderingarna, och 

därigenom illustreras hur kursledningen använder dessa instrument så att de kan återkoppla till 

alla studenters funderingar. Genom ett ihärdigt användande av dessa instrument säkerställer att 

delaktighetsmetoden mellan kursteam och student diversifieras och att kursen ständigt 

förbättras.
55

 

Artikeln är intressant utifrån att författarna visar på ett processinriktat arbetssätt där man 

kombinerar formativ och summativ studentutvärdering. Även de redovisade effekter av detta 

arbetssätt för studenter och kursteam såsom studenternas reflektion över sitt eget lärande, att 

studenterna och kursteam lär sig ytterligare metoder för utvärdering samt kursteamets 

förväntningar känns inspirerande och berikande.  

4.3 Kursvärdering via elektroniska enkäter, webbaserade undersöknings-

metoder och E-mail 

Moss & Hendry granskar användandet av elektroniska enkäter vid kursvärdering samt 

diskuterar frågor rörande E-mail och webbaserade undersökningsmetoder. De konstaterar att 

ökningen av webbaserad undervisning på universitetsnivå, antingen enbart nätbaserad och/eller 

flexibel leder troligtvis till också ett ökat användande av webbaserade studentvärderingar och av 

olika elektroniska kursvärderingsmetoder. Moss & Hendry rekommenderar i sin artikel att 

framgångsrika webbaserade studentundersökningar som används som kursvärdering bör ge 

studenter tillgång till ett E-mailkonto gratis, underlätta tillgängligheten ex. vis genom att lägga 

in undersökningen i ett mail, undersökningarna behöver inget lösenord (anonyma), inte för 

långa, inte för krångliga, inte ta för lång tid att genomföra, kollektiva avidentifierade resultat 
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som visas för studenterna när undersökningen är avslutad, en tvådagars påminnelse via E-mail 

om undersökningen samt att det totala antalet undersökningar under en tidsperiod bör 

minimeras. Moss & Hendry menar att i jämförelse med pappersundersökningar så är 

elektroniska undersökningar generellt mer kostnadseffektiva, kan administreras fortare, erbjuder 

snabb beräkning av resultat för snabb utdelning till både lärare och studenter. När dessa används 

framgångsrikt, så kan webbtekniken således underlätta lärarnas möjlighet att svara på 

studenternas respons och effektivt genomföra förbättring av kursen.
56

 

Artikeln är intressant utifrån att författarna belyser webbaserade undersökningsmetoder, där 

även de elektroniska kursvärderingsmetoderna innefattas. Här finns ett antal rekommendationer 

för att sådana kursvärderingar skall bli framgångsrika vilket vi delvis kan känna igen när vi 

betraktar kursvärderingssystemet KURT vid LiU. Vi kan även i detta betraktande även sakna 

några av rekommendationerna ex. vis en tvådagars påminnelse via E-mail om undersökningen 

samt att det totala antalet undersökningar under en tidsperiod bör minimeras. Moss & Hendry 

lyfter också ett antal faktorer som de anser gör denna typ av undersökning mer förmånlig än en 

pappersundersökning. 

4.4 Studenternas delaktighet i genomförandet av kursvärdering  

Giles, Martin, Bryce & Hendry belyser kursvärdering utifrån perspektivet att det är 

universitetsanställda och sällan studenter som konstruerar och genomför kursvärderingar. 

Studenterna får sällan ett huvudansvar för planering och genomförandet av utvärdering. Giles 

m. fl menar att genom att involvera studenter i undervisningsutvärdering så kan man erbjuda 

dem verkliga vägar att utveckla professionella färdigheter. De refererar från sin genomförda 

studie om att både studenter och lärare erhåller värdefulla erfarenheter från sådan samverkan 

rörande utbildningsutvärdering. Studenterna genomförde framgångsrikt en utvärdering av en 

utbildningsresurs och fick därigenom värdefull erfarenhet i utvärderings- och 

projektutvecklingsprocesser.
57

 

Artikeln lyfter en aspekt som jag tycker är rätt elegant, att redan när man genomför en 

kursvärdering eller kursutvärdering/kursanalys involverar man studenterna redan i 

planeringsskedet och sedan genomförandet, vilket gör att studenterna får en reell erfarenhet av 

att genomföra utvärdering. Detta är en viktig erfarenhet, speciellt för en student inom 

lärarprogrammet, en blivande lärare, där utvärdering är en stor del av deras kommande arbete. 
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5 Metod 

I denna studie är jag intresserad av kursansvariga högskolelärares beskrivningar av deras 

uppfattning om och hur de arbetar med kursvärdering. Jag vill veta hur de beskriver att de 

arbetar praktiskt med kursvärdering. Jag vill också veta hur de beskriver att kursvärderingen 

påverkar deras arbete med att utveckla kursen samt hur de beskriver kursvärderingens betydelse 

för arbetet med kvalitet inom utbildningen. För att få fram dessa beskrivningar är en lämplig 

datainsamlingsmetod att samtala kring detta. Bryman menar att detta sker bäst genom enskilda 

kvalitativa intervjuer med resp. kursansvarig högskolelärare.
 58

  

5.1 Urval av undersökningsområde 

Jag har valt att genomföra min undersökning vid Linköpings universitet, inom området 

utbildningsvetenskap. Som bas för att genomföra mina studier har jag valt ut Lärarprogrammet. 

Man kan utifrån den begränsningen beskriva mitt undersökningsområde där jag skall göra mitt 

urval av informanter som ”kursansvariga högskolelärare verksamma inom Lärarprogrammet vid 

Linköpings universitet”.  

5.2 Urval av informanter 

Att vara kursansvarig vid Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet innebär att du är 

kursansvarig för kurser som omfattar från 7,5 hp till 30 hp. Det vanligaste är dock kurser 

omfattande 15 hp. Jag har uppskattat att det kan röra sig om ungefär 450 kurser som ges i 

programmet under ett läsår. Utifrån den uppskattningen är det troligtvis ett mindre antal 

kursansvariga högskolelärare som finns tillgängliga som informanter, eftersom den som är 

kursansvarig kan vara ansvarig för fler kurser än bara en. Jag kontaktar tolv stycken av dessa 

möjliga informanter, som ansvarar för en kurs omfattande 15 hp.  

Urvalet av informanterna skall spegla undersökningsområdet så bra som möjligt. Urvalet 

baserar sig på att informanterna skall ha olika institutionstillhörighet, ansvara för kurser inom 

olika delar av Lärarprogrammet såsom AUO
59

1, AUO2, AUO3, inriktning, 

specialisering/breddning samt specialisering/fördjupning. I den kommande analysen av det 

insamlade materialet kommer det dock inte att framgå var informanterna har sin tillhörighet. 

Det urvalsförfarande jag använt mig av är enligt Johannesen & Tufte ett strategiskt urval. Jag 

har medvetet valt ut vilka informanter jag vill ha med utifrån deras lämplighet enl. ovan 
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beskrivna förfaringssätt. Mer preciserat kan urvalet kallas för maximal variation ifråga om 

centrala kännetecken inom det urvalet.
60

 

5.3 Intervju som metod 

Jag har valt att använda mig av en semi-strukturerad intervju för att samla in det data jag 

behöver. Bryman menar att en semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har definierat ett 

antal teman sammanställda i en intervjuguide som forskaren har som underlag under intervjun. 

Intervjuprocessen är flexibel och håller sig i huvudsak till den planeringen enl. intervjuguiden. 

Informanten har stor frihet att utforma svaren utifrån sina egna sätt att tänka och uttrycka sina 

uppfattningar.
61

 

5.3.1 Intervjuguide 

Utformningen av en intervjuguide vid användningen av semi-strukturerade intervjuer menar 

Bryman är en strukturerad förteckning över de frågeställningar som intervjun skall beröra. 

Huvudsyftet med de frågor som skall beröras är att de gör det möjligt för forskaren att få 

information om de forskningsfrågor som skall belysas i undersökningen. Bryman skriver att det 

finns vissa saker man skall tänka på vid utformningen av intervjuguiden. Det bör vara en viss 

ordning på de teman man skall beröra, att teman/intervjufrågor utformas på ett sådant sätt som 

underlättar för undersökningspersonen att svara på (dock skall det inte vara ledande frågor), 

begripligt språk samt även ta upp bakgrundsfakta som är relevant för undersökningen. 

Intervjuguiden är dock ett stöd under intervjun och frågorna behöver inte komma i den ordning 

som är skrivna i intervjuguiden.
62

 Enligt Trost skall frågorna komma som en följd av svaren - 

det innebär en rätt stor flexibilitet och följsamhet hos intervjuaren Det kan också ställas 

ytterligare frågor som rör de svar som undersökningspersonen sagt.
 63

 Den intervjuguide
64

 jag 

har konstruerat bygger på de frågeställningar jag ställer i anslutning till syftet i denna 

undersökning. Jag har utifrån dessa utvecklat ett antal öppna intervjufrågor kopplade till dessa 

frågeställningar/teman. 

5.3.2 Forskningsetiska frågor 

Det finns alltid ett antal forskningsetiska frågor som en forskare måste reda ut och förhålla sig 

till innan och under forskningsprocessen. När det rör forskning/undersökningar kopplade till 
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utbildningsvetenskap och humaniora så kan man enligt Gustavsson, Hermerén & Petersson, 

använda sig av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som vägledning. De lyfter två krav som forskaren måsta beakta, 

forskningskravet och individkravet. Forskning är viktigt för samhällets och individens 

utveckling, dock skall det ske under ordnade former så att den enskilda individen inte kommer 

till skada.
 65

 

Eftersom jag genomför denna undersökning i ett kvalitetssäkrat sammanhang, en 

universitetsutbildning med handledning, så bör forskningskravet delvis vara uppfyllt. Hur viktig 

denna undersökning kommer att bli är för samhället är en svår fråga att svara på, men jag ser att 

resultatet av min undersökning klart svarar mot syftet. I och med detta har jag således fördjupat 

kunskapen om kursvärdering och dess betydelse för högskolelärarens arbete. God etisk standard 

innebär också att beakta individkravet, vilket innebär fyra allmänna huvudkrav att förhålla sig 

till; att de som är tänkta att intervjuas, informanterna, får information om den aktuella 

undersökningen och dess syfte samt genomförandet, att deras deltagande är frivilligt och möjligt 

att avbryta om de själva så önskar, att de uppgifter de lämnar anonymiseras och behandlas 

konfidentiellt samt att insamlade data endast används för forskningsändamål.
66

 När jag frågade 

mina informanter om deras deltagande i undersökningen så informerade jag dem om 

undersökningen syfte samt hur de intervjuer jag genomförde skulle användas i undersökningen. 

Mina informanter fick vid samma tillfälle också information om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och att det är möjligt att avbryta precis när de själva vill. Bryman 

anser att den information som framkommer i intervjuerna inte skall användas i andra 

sammanhang än i denna aktuella undersökning.
67

 Det är endast jag som har tillgång till 

källmaterialet. Jag säkerställer mina informanters anonymitet och behandlar deras uppgifter 

konfidentiellt.
68

 Jag har från mina informanters fått ett förtroende i och med att de tackade ja att 

delta i intervjuerna. Detta förtroende förvaltar jag genom att inte uppge något om deras 

deltagande till någon annan. Vid transkriberingen av intervjuerna så anonymiserar jag också 

deras namn, funktioner, ämnen osv. som annars kan göra det möjligt att placera in informanten i 

organisationen. Samtidigt som jag frågade om deras deltagande så informerade jag också 

informanterna om hur jag skulle hantera detta. Utifrån denna beskrivning om mitt agerande och 
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förhållningssätt så anser jag att jag tillfredsställande har beaktat de forskningsetiska frågor som 

avser individkravet i min undersökning. 

5.3.3 Pilotstudie 

För att testa hur intervjuguiden fungerar under en intervju började jag med att kontakta en av de 

tänkta informanterna för intervju. Enligt Gillham utgår en pilotstudie från den intervjuguide 

som i huvudsak kommer att användas undersökningen. Detta görs för att testa om 

intervjuguiden håller i sin helhet och fungerar i intervjusammanhanget, intervjufrågornas 

tydlighet, ämnesindelning, ordningen, antal frågor, tidsåtgång m.m. I pilotstudien ingår också 

bearbetning och analys av det insamlade materialet. Om det visar sig att intervjuguiden är 

felkonstruerad på något sätt så kan det bli fel senare vid bearbetningen. Blir resultatet av 

pilotstudien inte några större förändringar av intervjuguiden, så kan resultatet av den första 

intervjun komma att ingå i undersökningen.
 69

 

Enligt Bryman är det vanligt vid kvalitativa undersökningar att intervjuerna spelas in.
70

 Jag 

använder mig av en digital diktafon, Olympus DS-30, för inspelning. Denna diktafon är sedan 

mycket lätt att använda vid uppspelningen för den kommande transkriberingen.  

När denna min första intervju, pilotstudien, var genomförd och transkriberad, bedömde jag att 

jag kunde gå vidare med intervjuguiden, dock något justerad. Utifrån den begränsade 

justeringen bedömde jag också att pilotintervjun kunde ingå i mitt datamaterial. 

5.3.4 Genomförande 

Intervjuperioden sträckte sig från november 2009 till januari 2010. Jag började med en 

pilotintervju som genomfördes i november 2009. Efter transkribering av den pilotintervjun 

genomfördes de resterande elva intervjuerna därefter under perioden november 2009 till januari 

2010. Resterande elva påtänkta informanter kontaktades. Varje person rings upp och jag 

beskriver muntligen mitt forskningsområde. Alla tillfrågade är intresserade av att delta i en 

intervju. Efter överenskommelse mailar jag och beskriver mitt forskningsområde mer i detalj.  

När de funderat igenom sitt deltagande skall de kontakta mig omgående för att vi kan bestämma 

tid för en intervju. Intervjuerna har antingen genomförs i för ändamålet bokade grupprum eller 

på informantens arbetsrum, allt efter överenskommelse. Under intervjun använder jag mig av 

min intervjuguide, som visat sig vara ett bra stöd under intervjuerna. 
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Ryen skriver att det är vanligt att studentuppsatser bygger på ungefär tio intervjuer medan andra 

undersökningar kan ha ett datamaterial baserat på tio till trettio intervjuer eller fler beroende på 

forskningsfrågan. Hon vill varna för att ett stort urval och därmed ett stort datamaterial inte är 

garantier för kvalitet. Ryen resonerar däremot om att man i det insamlade materialet kan nå en 

mättnadspunkt, där ytterligare datainsamling, i detta fall fler intervjuer, inte tillför 

undersökningen mer. Då har man nått ett tillräckligt antal informanter.
71

  

Jag upplevde när jag genomförde min tolfte intervju att den inte tillförde nämnvärt mycket mer 

ny information. Den slutliga informationen från mina tolv informanter behövde således inte 

byggas på med ytterligare intervjuer. Jag hade ett nu ett omfattande och rikligt datamaterial som 

under lag för en kommande analys. 

5.3.5 Transkribering 

När intervjuerna är genomförda bör dessa transkriberas så nära intervjutillfället som möjligt. 

Detta för att uppgiften inte skal bli för överväldigande när du har ett antal intervjuer framför dig 

som skall transkriberas, man kan lära sig från en intervju till en annan och tolkningen blir lättare 

om minnet är friskt.
72

 Transkriberingen påbörjades direkt i anslutning till att intervjuerna 

genomfördes, i december 2009. Transkriberingen var dock inte slutförd förrän ”påsklovet” 

2010. Transkriberingen tog således alldeles för lång tid. Delvis för att intervjuerna var långa, 

mellan 35 – 55 minuter, och delvis för att jag valde att skriva ut intervjuerna ordagrant för att 

inte missa något väsentligt. Totalt omfattade det transkriberade intervjumaterialet 320 sidor. Vid 

transkriberingen av varje informants intervju kodades alla deras svar i intervjun med den 

benämning de fått: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K samt L. Denna kodning följer sedan med deras 

svar när texterna flyttas i materialet, för att det skall går att hålla ordning på vem som sagt vad. 

Det transkriberade datamaterialet lästes igenom. All information i datamaterialet som gjorde att 

informanterna kunde identifieras anonymiserades. Datamaterialet justerades och renskrevs. 

Under detta moment justerades informanternas beskrivningar, från talspråk till mer läsbart 

skriftspråk utan att förändra innehållet samt från uppehåll och ovidkommande kringprat. Detta 

markeras i det transkriberade materialet och således framträder det också i de citat som används 

i resultatredovisningen med ett antal punkter: ….. Dessa punkter betyder ett uppehåll i pratet 

eller ovidkommande kringprat, harkling eller upprepning av ord, helt naturliga i talspråk men 

obegripligt när det läses för att få ett sammanhang. Jag har justerat texten utan att innehållet har 

förändrats. När transkriberingen börjar startar också bearbetningen och analysen av data. 
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5.4 Bearbetning och analys av intervjuerna  

Enligt Fejes & Thornberg använder jag mig av en abduktiv ansats, en ständig växelverkan 

mellan induktion och deduktion.
 73

 Under arbetet med denna undersökning, under arbetet med 

att gå igenom aktuell litteratur och forskning, under arbete med förberedandet och 

genomförandet av intervjuerna samt under arbetet med analys och bearbetning av det 

transkriberade textmaterialet så har jag pendlat mellan en induktiv och en deduktiv 

forskningsansats. Under arbetes gång har det funnits ett samspel mellan dessa båda ansatser, 

dock mer åt det induktiva hållet. Ansatsen visar också på ”den kreativa aspekten inom 

forskningen snarare än de strikt logiska”(Sohlberg & Sohlberg (2008), s. 130), vilket jag erfarit 

när jag genomfört mitt forskningsarbete. 

5.4.1 Kvalitativ analys av meningsinnehållet  

Under arbetet med bearbetning och analysering av det transkriberade intervjumaterialet så har 

denna abduktiva forskningsansatsen lett mig till en kvalitativ dataanalysmetod, vilken benämns 

som kvalitativ analys av meningsinnehållet. Denna metod är väldig utbredd och Johannesen & 

Tufte beskriver metoden mycket detaljerat. I mitt arbete har jag haft denna arbetsgång som bas i 

undersökningen, dock något modifierat. Arbetsgången när man analyserar meningsinnehåll 

består av fyra faser, som följer på varandra. Jag har indelat min beskrivning av arbetet med 

bearbetning och analys av intervjumaterialet enl. dessa faser.
74

 

5.4.2 Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll 

Efter transkriberingen och justeringen av textmaterialet börjar, enl Johannesen & Tufte, första 

fasen av analysarbetet. Jag läste igenom materialet ytterligare en gång för att få ett 

helhetsintryck av materialet. Under genomläsningen av materialet framträdde ett antal centrala 

teman samt underdelar, vilka också markerades i materialet. Efter det läste jag igenom 

textmaterialet igen, för att kontrollera att indelningen av de tänkta centrala temana och 

underdelarna kändes ändamålsenlig. Justeringar gjordes av underdelarna såsom hopslagningar, 

förtydliganden, förändringar i benämning samt även utökning av dessa. De centrala teman som 

framträdde i materialet var KV
75

 i praktiken, KV betydelse för KUV
76

, KV betydelse för KVA
77

 

samt KV betydelse för studentinflytandet. Dessa baserade sig på mina forskningsfrågor, vilka 
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Johannesen & Tufte benämner deduktiva koder. Inom temat KV i praktiken framträdde följande 

underdelar; Definitioner med KV, KAs
78

 arbete med kursvärdering, KURT
79

, KURT negativt, 

KURT positivt, KV innan KURT, Met
80

 KV, samt Syfte med KV. Materialet rensades också på 

ovidkommande information som inte hade betydelse för de teman och underdelar som 

framträdde i materialet. Här framträdde således en struktur i det kondenserade materialet som 

bildade en grov sammanfattning av innehållet.
81

 Textmaterialet sammanställdes därefter i nya 

textdokument där jag placerade in textdelarna i tabellform baserad på mina centrala teman och 

underdelar. Denna indelning bildade strukturen i materialet. I denna struktur finns också 

fortfarande informanternas exakta beskrivningar kvar. 

5.4.3 Koder 

I nästa fas av analysarbetet delades textmaterialet in i ännu mindre delar som vilka utgör 

sammanfattningar av olika meningsinnehåll i varje tema och underdel. Syftet är att få fram 

meningsbärande element som förtydligar och stärker de teman som framträtt i materialet. 

Indelning i tabellform gjorde det möjligt att lägga in kolumner i anslutning till texten med 

sammanfattningar som framkom i analysarbetet. Johannesen & Tufte kallar dessa 

sammanfattande textutsnitt för koder. I dessa koder finns uttalanden från informanterna som jag 

använder för att sedan kunna klassificera informationen. Koder kan vara tolkande eller 

beskrivande. Vissa koder baserade sig delvis på mina forskningsfrågor och andra framträdde ur 

materialet och ses utifrån detta som deduktiva alternativt induktiva koder.
 
 Oväsentlig 

information i textmaterialet som inte belyste de teman, de underdelar och de meningsbärande 

element som jag nu funnit viktiga för min fortsatta analys togs nu bort. Detta var, som 

Johannesen & Tufte skriver, ett tidkrävande arbete. Noggrant utfört så blev resultatet så här 

långt en väl genomarbetad analys.
82

 

5.4.4 Kondensering av materialets koder i kategorier och begrepp 

I tredje fasen i bearbetningen av textmaterialet krävdes en ytterligare genomgång av 

textmaterialet för att sammanfatta texten i varje meningsbärande element i koderna. Varje 

meningsbärande element bestod oftast av flera uttalande från en eller flera informanter. Enligt 

Johannesen & Tufte är syftet i denna fas av analysen är att abstrahera meningsinnehållet i 

koderna, i de meningsbärande elementen, för att utveckla kategorier. I informanternas 
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uttalanden, i de meningsbärande elementen, fetmarkerades ex. vis delar av beskrivningarna, 

gemensamma nyckelord eller utsagor. Jag gjorde även sammanfattningar av deras uttalanden 

som blev abstraktare än den ursprungliga beskrivningen. I denna fas valdes också ut viktiga 

citat från informanternas beskrivningar som illustration av kategorierna.
83

 De kategorier och 

begrepp som trädde fram gav strukturen i resultatredovisningen, vilken skrevs fram utifrån det. 

Resultatredovisningen är således en strukturerad redovisning av informanternas beskrivningar 

av sitt arbete med kursvärdering. Beskrivningarna illustreras genom informanternas utsagor 

antingen i löpande text eller genom citat.  

5.4.5 Sammanfattande beskrivningar 

Den fjärde fasen i denna undersökning har jag valt att slutföra i diskussionen. De 

sammanfattande beskrivningar som framkommer i denna undersökning benämner jag som 

teman. Dessa är mer abstrakta och förankras både i textmaterialet (och analysen av det) och i 

litteratur i diskussionen. Jag har valt att avsluta varje tema i diskussionen med ett antal 

slutsatser. Målet är att identifiera mönster och samband som inte framträdde så tydligt förut. 

Därigenom blir förhoppningsvis diskussionen och slutsatserna mer allmängiltiga och mer 

användbara även utanför mitt undersökningsområde. 

5.5 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

Hur tillförlitligt är då resultatet av denna undersökning? Genom en abduktiv forskningsansats 

som ledde mig till en kvalitativ dataanalysmetod som benämns Kvalitativ analys av 

meningsinnehåll, och som har varit basen i min undersökning, så har jag vridit och vänt på 

textmaterialet utifrån de fyra faser som metoden bygger på, och genom detta så har resultatet 

naturligt framträtt. Jag har även noggrant beskrivit mitt förfaringssätt under analysprocessen. 

Denscombe menar att det innebär att min undersökning med samma intervjuguide, samma 

analysmetod och med samma datamaterial, vilket han benämner forskningsinstrument, troligtvis 

skulle kunna resultera i liknande resultat.
84

 Jag anser att resultatet av denna undersökning 

genom denna metod är tillförlitligt. Kan man då ha någon nytta från resultatet av denna 

undersökning? När man arbetar med kvalitativa ansatser har man en ambition att se i: 

….vilken utsträckning resultaten från undersökningen ger mening utöver just denna undersökning. 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 125) 
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Enligt Johannesen & Tufte kallas detta för överförbarhet och skall inte förväxlas med 

generalisering, som i huvudsak används vid kvantitativa ansatser. Med överförbarhet menas hur 

bra man lyckas skapa beskrivningar, begrepp och förklaringar som skulle kunna användas i 

andra kontexter.
85

 Jag anser att det resultat som denna undersökning ger är till stor nytta även i 

andra sammanhang där kursvärdering, kursutveckling och kvalitetsarbetet genomförs. Detta är 

också är syftet med studien. Hur pålitligt är då resultatet i denna undersökning? Kan man då få 

liknande resultat vid ett annat tillfälle? Bryman anser att en undersöknings pålitlighet är 

beroende på den detaljerade beskrivning av hur forskningsprocessen gått till.
86

 Om denna 

undersökning skulle göras igen, med en annan forskare som genomför analysen av 

undersökningens datamaterial på det detaljerade sätt som jag i metoddelen beskrivit så skulle 

resultatet troligtvis bli något annorlunda men även delvis snarlikt. De ev. skillnader som skulle 

finnas tror jag beror på att det är två olika forskare, två olika personer, med olika förutsättningar 

att uppfatta och tolka data. De ev. likheter som skulle finnas tror jag beror på att resultatet i 

undersökningen så tydligt framträtt i materialet, när man börjar analysera och bearbeta det enl. 

den analysmetod jag använt. Bryman menar att även kollegor (i detta fall studenter) kan fungera 

som granskare under processen gång. Detta har inte skett i denna undersökning annat än att 

litteraturgenomgången har gåtts igenom under ett seminarium. Resonemang om och genomgång 

av texter rörande, metod, resultat och diskussion har dryftats i handledning, vilket har varit 

avgörande och värdefullt för forskningsprocessen. En ”kollegial” granskning av den totala 

proceduren hade varit värdefullt men är extremt tidskrävande och har inte varit aktuellt i denna 

undersökning.
87

 Har då forskaren kunna låta blir att påverka undersökningen? Hur 

konfirmerbart är resultatet? Enligt Bryman skall jag som forskare förhålla mig objektiv 

gentemot det datamaterial jag samlar in och som jag sedan bearbetar och analyserar.
88

 I 

datainsamlingsfasen har jag förhållit mig neutral och opartisk genom att noggrant hålla mig till 

den intervjuguide jag konstruerat samt att även låta informanterna grundligt får svara på mina 

frågor. Detta innebar att jag fick ett rikligt datamaterial som jag sedan bearbetade och 

analyserade. Jag har sedan noggrant i texten beskrivit hur bearbetnings- och analysarbetet har 

gått till. Detta för att visa på hur materialet har styrt, snarare än att jag styrt, hur resultatet har 

framträtt. 
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6 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen delar jag upp i åtta avsnitt. I det första avsnittet redogör jag för 

informanternas beskrivning av begreppen kursvärdering och kursutvärdering. I det andra 

avsnittet fortsätter jag med att redovisa informanternas beskrivningar om syftet med 

kursvärdering. I det tredje avsnittet går jag vidare med att beskriva informanternas redogörelser 

av de metoder de använder vid kursvärdering, vilket jag fortsätter med i det fjärde avsnittet där 

jag speciellt belyser det elektroniska kursvärderingssystemet KURT. I det femte avsnittet 

redogör jag för informanternas berättelser om arbetet med kursvärdering. I det sjätte och sjunde 

avsnittet redovisar jag hur informanterna beskriver att kursvärdering påverkar arbetet med 

kursutveckling resp. kvalitetsarbete. I det åttonde och sista avsnittet redogör jag för 

informanternas beskrivning av kursvärderingens betydelse för studentinflytandet.  

6.1 Informanternas beskrivningar om begreppen kursvärdering och 

kursutvärdering 

Det är viktigt att man definierar begrepp, för sig själv och för andra, för att skapa tydlighet och 

visa på avgränsningar i den kontext begreppen finns. Under intervjuerna samtalade vi om de två 

begreppen kursvärdering och kursutvärdering. Informanternas beskrivning av begreppen utgår 

utifrån det som de uppfattar är utmärkande för begreppen.  

6.1.1 Kursvärdering  

När informanterna skall beskriva begreppet kursvärdering så visar det sig att de framför väldigt 

olika uppfattningar om begreppet. Detta medför att det blir ett antal olika, delvis 

motsägelsefulla beskrivningar. Informanterna beskriver kursvärdering väldigt konkret, som ”det 

praktiska i kursen” (Inf. C) samt ”hur många timmar de läser” (Inf. L). En informant funderar 

över begreppet på följande sätt:  

…..kursvärdering…..skulle det vara mer det här….reflekterandet…..i stort……hur du…..som deltagare 

värderar det här du har gått….vad du har för nytta av den…..(Inf. K) 

Andra tolkningar sätter begreppet i ett större sammanhang, och uttrycker ”kursvärdering 

handlar om en större bedömning som man kanske skulle kunna göra på egen hand” (Inf. A) 

samt att man kan ”se kursens betydelse i ett större sammanhang” (Inf. H). 

6.1.2 Kursutvärdering  

Informanter beskrivningar av begreppet kursutvärdering som en vidare, fördjupad och mer 

översiktlig utvärdering av kursen. Här kopplar informanterna också in begreppet kvalitet. 
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…..utvärdering ser jag lite vidare [än kursvärdering
89

]…...då skulle man ju kunna resonera om helheten 

på ett annorlunda sätt…..och det skall ju mera vara kopplat till….kvalitet….. och hur vi tänker och 

känner.….(Inf. C) 

Kursutvärdering kopplas också ihop med metod, det som studenterna gör, själva ifyllandet av 

kursvärderingen, ex. vis ”en skriftlig del i slutet av en kurs”(Inf. K) eller att kursutvärdering 

endast är KURT. Informanter tolkar att det inte är någon större skillnad mellan begreppen 

kursvärdering och kursutvärdering. En av informanterna sammanfattar detta med följande citat: 

Är det nån skillnad egentligen? Jag pratar ju oftast om kursutvärdering…men jag tror egentligen inte att 

jag gör nån större skillnad mellan kursvärdering och utvärdering….även om.…jag pratar bara om 

kursutvärdering. ( Inf. A) 

Utifrån informanternas beskrivning av begreppen kursvärdering och kursutvärdering framgår att 

de båda begreppen används motstridigt, informanterna säger kursutvärdering men menar 

kursvärdering och vice versa. Utifrån detta finner jag det ingen anledning att i 

resultatredovisningen skilja på de båda begreppen utan jag använder i resterande del av 

resultatredovisningen endast begreppet kursvärdering. 

6.2 Informanternas beskrivning av syftet med kursvärdering 

Jag är intresserad av informanternas beskrivning av varför kursvärdering görs samt hur 

resultatet kan komma till användning. Jag redovisar nedan informanternas beskrivningar av 

syftet kopplat till olika målgrupper. 

6.2.1 För studenter 

Informanter beskriver att syftet kan vara att få studenterna delaktiga i kursen genom samtal och 

kommunikation genom kursen för och med studenterna. En kursvärdering i slutet av en kurs 

kan också ha följande effekt för studenterna: 

Jag tror också att….studenter som…tar det här på allvar och gör det här också kan få en slags summering 

av…..kursen och det de verkligen har gått igenom, att det kan vara en sammanfattning för dem att 

faktiskt också göra en utvärdering för dem själva då! (Inf. D) 

Man uttrycker också att syftet är kunna återkoppla resultatet av kursvärderingen till nästa 

omgång studenter, nästa kull. 

6.2.2 För kursansvarig och lärare i kursen 

Syftet för informanterna är att få studenternas vy och upplevelser av kursen. De uttrycker också 

att det är ett tillfälle för lärare i kursen att få återkoppling på sina inslag i kursen samt att det 
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bidrar till pedagogisk utveckling och utmaning för kursens lärare. Informanterna beskriver att 

det finns specifika syften för den som är kursansvarig såsom återkoppling på målen i 

kursplanen, kursplaneringen och genomförandet. 

Det är ju att jag som kursutvecklare kan få en bild av……är det saker som jag tänker skall fungera på ett 

visst sätt men inte som går hem…....…och funderar då på är det något som jag bör ändra i kursen eller är 

det något som jag måste förklara bättre vad jag gör….(Inf. G.) 

Kursvärderingen ger också återkoppling på inslag i kursen såsom vad som har varit bra och 

mindre bra och utifrån det kan kursansvarig då fundera på om det är något som bör ändras i 

kursen eller något måste förklaras bättre.  

6.2.3 För andra nivåer i organisationen 

När man resonerar om syfte från högsta nivå, rektor eller ledning, så uppfattas dessa syften som 

mer formella, att syftet är på en annan nivå eller att syftet med kursvärdering är att den ”kan 

visas upp för nån annan
90

” (Inf. J). Detta beskriver en informant i följande citat, som berör 

kursvärderingsystemet KURT: 

….det finns ju överhöghets….syftet…..att kolla att vi gör nåt…att vi gör kurser som skall uppfylla en 

väldigt god skala på..…rektors nivå….(Inf. B) 

När man flyttar sig närmare kursen, på programlednings- eller institutionsnivå, så beskrivs 

syftet av informanterna mer som att man vill titta på resultatet, kvalitetssäkring och stöd. 

6.3 Informanternas beskrivningar av de metoder som används vid 

kursvärdering 

Avsnittet om metoder är delas upp i två delar, Informella metoder samt Formella metoder med 

underrubrikerna Summativa och Formativa i varje del. Observera att benämningen på några av 

metoderna (ex. vis mittkursutvärdering) i kommande redovisning är namnet på metoden även 

fast det (utifrån min definition i denna rapport) rör sig om kursvärdering. 

6.3.1 Informella metoder 

Med informella metoder menar jag när kursvärdering sker på ett icke schemalagt och mer 

ostrukturerat sätt. 

Formativa 

Informanterna beskriver att E-post och samtal från studenterna är vanliga metoder som 

studenterna använder för att framföra synpunkter på kursen, både under samt efter kursens 
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genomförande. Informanterna nämner också att det informella samtalet även är en metod som 

kursansvarig samt lärare i kursen använder för att ta reda på hur studenterna uppfattar kursen.  

Summativa 

Informanterna nämner också att även inblandade lärare i vissa kurser gör en informell 

kursvärdering i sin studentgrupp i slutet av den kurs de är med och genomför. Detta resultat 

redovisas och diskuteras senare i den formella summativa kursvärderingen som också 

genomförs i kursen. 

6.3.2 Formella metoder 

Med formella metoder menar jag när kursvärdering sker på ett planerat, schemalagt och mer 

strukturerat sätt. 

Formativa 

De formella formativa metoder som av informanterna nämner är tvärgruppsmöten, 

mittkursutvärdering eller halvtidsutvärdering, muntlig utvärdering samt även att studenterna 

utformar själva kursvärderingen. Informanterna uttrycker ett gemensamt syfte för dessa metoder 

vilket är att föra ett fortlöpande samtal under kursen, om kursen. Informanternas beskrivning av 

metoderna visar att det finns en tydlig struktur innan, men även under själva kursvärderingens 

genomförande, där arbetsgruppen har en betydande roll. Så här säger en informant om 

mittkursutvärdering: 

….mittkursutvärderingar….de är ju muntliga.…man kan få komma dit och vara enskild student men 

också….att man är representant för en arbetsgrupp….det är schemalagt och det är ett erbjudande. (Inf. C) 

Informanterna nämner att studenterna i kursen är själva med och utformar kursvärderingen som 

ett moment i kursen men själva kursvärderandet är fortfarande frivilligt. 

Summativa 

De formella summativa kursvärderingmetoder som några av informanterna nämner är 

terminsutvärdering, slutkursvärdering efter kursslut samt skriftlig kursvärdering i slutet av 

kursen. Dessa metoder används som ett komplement till KURT. En informant beskriver 

slutkursvärdering efter kursslut: 

.…så samlade vi fysiskt två representanter från varje grupp….efter sista KURT-tillfället och då bad vi de 

inblandade lärarna för respektive grupper att komma med namn på dem som gruppen utsåg och så 

träffade vi dem fysiskt…..i samband med sista tillfället...(Inf. F) 

En informant beskriver strukturen på hur en muntlig kursutvärdering i slutet på kursen, utöver 

KURT, som först bygger på individen och därefter arbetsgruppens värdering av kursen. 
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….i slutet på kursen så har vi en muntlig kursutvärdering…..som bygger….på att de dels har gjort en 

individuell egen först och sedan i arbetsgruppen kommit fram till arbetsgruppens utvärdering och sedan 

träffas vi då i seminariekursgruppen tillsammans med läraren. (Inf. I) 

Några informanter anger att de endast använder KURT och ingen annan kursvärderingsmetod. 

De informanter som beskriver att de endast använder KURT som kursvärderingsmetod 

använder också andra informella metoder såsom E-post och fortlöpande samtal med 

studenterna. När vi resonerade om de kursvärderingmetoder informanterna använde, så 

dominerades informanternas beskrivningar av det elektroniska kursvärderingssystemet KURT. 

Utifrån den rikliga information jag fick om KURT under intervjuerna av mina informanter så 

belyser jag detta i nästa avsnitt. 

6.4 Informanternas beskrivning av det elektroniska kursvärderingssystemet 

KURT 

Avsnittet är uppdelat efter informanternas beskrivningar om KURT kopplat till studenterna, 

kursansvarig, tekniken och andra nivåer i organisationen. 

6.4.1 Studenterna och KURT 

Informanterna uttrycker att det är positivt att studenten som enskilda individer kan ge sina 

synpunkter i kursvärderingen KURT. Svarsfrekvensen är oftast för låg. Det kan vara problem 

med kursvärderingströtthet eller att man som student inte ser att man har någon nytta av de 

synpunkter man för fram, eftersom KURT-värderingen ligger i slutet på kursen (summativ) och 

då är man redan på väg till en annan kurs.  

Alltså, ett problem är ju att studenterna inte är jätteangelägna. De känner ju att, ofta så händer ju 

ingenting för deras egen del…..det ligger ofta….i slutet på kursen och man känner att nu är man färdig 

med det här och man tänker framåt …..(Inf. B) 

Informanterna beskriver också att eftersom man inte vet vilka studenter som svarar så är det 

svårt att få ett svar som speglar hela studentgruppens åsikter. Informanterna ser också ett 

problem med att studenterna kan svara anonymt, ex. vis utifrån att fritextsvaren kan innehålla 

väldigt kränkande svar. 

....samtidigt kan man ändå känna det här…..och jag förstår ju att de behöver vara anonyma, absolut, men 

….skulle jag själv fylla i en om jag hade gått en kurs så skulle jag inte gå på rena personangrepp på 

lärare….så det är väl lite grann hur de uttrycker sig…..skall de få säga vad som helst…(Inf. L) 

Informanterna har en farhåga att om KURT skulle användas som den enda 

kursvärderingsmetoden så skulle man tappa närheten till studenterna, kursen och den ständigt 

pågående dialogen rörande kursen. 
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6.4.2 Kursansvarig och KURT 

Informanterna tycker att KURT sparar tid för den som är kursansvarig genom att systemet 

automatiskt sammanställer en analys av kursvärderingen till skillnad från ”vanliga” 

kursvärderingar där kursansvarig gör detta manuellt, vilket tar en massa tid. Informanterna 

upplever att det är svårt konstruera och formulera frågor på ett bra sätt. Man beskriver hur 

frågorna i KURT konstrueras, man använder övergripande frågor, generella frågor och specifika 

frågor. Man frågar om undervisningens genomförande i kursen ex. vis hur föreläsningar, 

lektioner, laborationer har fungerat, om information innan samt om examinationer. Frågorna 

baseras oftast utifrån kursplanens moment. Man har även med öppna frågor/fritextfrågor. 

….jag brukar ju ge dem ganska öppna frågor…..vilka är dina aha-upplevelser efter kursen….vad kunde 

vi ändra på….vad tyckte du var speciellt bra….öppna frågor….då får man ofta ganska bra svar…..då kan 

det ju kunna komma fram sådana saker som jag skulle kunna missa om jag gjorde för detaljerade frågor! 

(Inf. B) 

Informanterna beskriver att det ingår i deras arbete att delge berörda lärare fritextsvar från 

kursvärderingen.
91

 Informanterna beskriver att bland det som skrivs i fritextsvaren kan det 

förekomma både positiva och negativa svar såsom att lärare i kursen namnges på ett positivt sätt 

ex. vis bra seminarier, bra föreläsare, duktig pedagog m.m. Det kan också finnas exempel på 

svar där lärare blir kränkta, baktalade och det förekommer nedsättande värderingar. 

Informanterna beskriver att de har hanterat fritextsvaren på lite olika sätt.  

Några informanter nämner att lärare skulle kunna använda och har använt sig av studenternas 

synpunkter vid kursvärderingen (om de är positiva) som en faktor ex. vis vid anställning eller 

befordran.  

6.4.3 Tekniken och KURT 

Informanterna beskriver erfarenheter där tekniken inte fungerat så som man förväntat sig. Det 

har varit problem ex. vis när frågorna skulle läggas in, när man skulle ändra ordningen på 

frågorna eller lägga till frågor samt att institutionens frågor inte kom med.  

Man har även upplevt problem med att det inte går att sammanfoga resultatet från kurser med 

samma innehåll men olika kurskoder. Informanter uttrycker dock att själva systemet är smidigt 

när det väl är igång.  
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 Författarens kommentar: Hanteringen av fritextsvaren har dock sommaren 2010, genom ett beslut i OSU, Dnr 

LiU-2009-01593, ändrats. Detta innebär att arbetet med dessa fritextsvar inte är samma som informanterna 

utrycker under de intervjuer jag gjorde en period innan beslutet togs. Jag väljer dock ändå att redovisa deras 

uppfattningar rörande detta. 
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6.4.4 Andra nivåer i organisationen och KURT 

Informanterna beskriver att de har upplevt problem med att administratörer går in i systemet och 

ändrar i kursvärderingarna av olika anledningar utan att ha meddela i förväg till kursansvarig. 

Eftersom systemet inte är styrt av den kursansvarige så måste administratörer gå in i systemet 

för justeringar. Informanterna uppfattar att de fasta frågorna från rektor och fakultet ligger för 

långt från själva kursens innehåll, det som är grunden i utbildningen och det som faktiskt 

studenten är där för att lära sig. Man upplever att det skapar ett problem när studenterna skall 

svara, frågorna har inte fokus på själva kursen och samma frågor upprepas vid varje 

kursvärdering. 

.…jag är ju väldigt kritisk mot frågorna…variation är kunskapen moder och de motverkar precis det 

därför att det är samma frågor för varje kurs…..man skall igenom alla de frågorna för att komma till 

frågorna….om själva kursen….(Inf. B) 

Utifrån de funderingar som informanterna utryckt ex. vis rörande den låga svarsfrekvensen, 

problem rörande anonymiteten, problem rörande det som skrivs i fritextsvaren så ställer sig 

informanterna frågande till hur man med det underlag man får in från kursvärderingarna kan 

sätta ett kvantitativt omdöme på en kurs utan att tillföra ytterligare information från andra 

källor. 

6.5 Informanternas beskrivning av arbetet med kursvärdering 

Informanterna beskriver i samtalen hur de arbetar med kursvärdering. Arbetet de beskriver 

består av olika moment som följer på varandra. Dessa beskrivningar redovisas nedan. 

6.5.1 Förbereda och planera för kursvärdering i kursen 

Informanterna uttrycker att de i planeringen av kursen utgår från tidigare kursvärderingar. 

….man börjar ju alltid med att titta tillbaka med utvärderingarna….när man börjar en planering så tittar 

vi ju på, vad är det nu vi har och vad är det vi skall tänka på utifrån utvärderingar….och så….gör vi ju 

korrigeringar…..så att vi tar ju verkligen fasta på det och det påverkar ju moment…..man brukar säga att 

vi slipar våra verktyg. (Inf. H) 

I de kurser där det finns ett kursteam så beskriver informanterna hur man i kursteamet pratar 

ihop sig om vad man egentligen vill ha fram genom kursvärderingen och därefter konstruerar 

man frågor tillsammans. Dessa frågor ingår då antingen i KURT eller så är det till en 

kursvärdering utöver KURT. Informanterna utrycker också att arbetet med kursvärdering inte 

bara innebär att prata ihop sig i kursteamet och konstruera frågor. Det kan vara att förbereda 

kursvärderingen (metod utöver KURT) med val av metod(er), schemaläggning samt lägga upp 

det som behövs administrativt på exempelvis en lärplattform.  
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…att planera och genomföra kurser det är ju verkligen en process…..och…..även om jag har planerat, 

fast då planerar jag ju inte själv…många lärare omkring….mindre kursteam… större kursteam, och så 

jobbar vi….med att få till stånd en bra kurs…så är det ju en process....(Inf. H) 

I vissa kurser fungerar det också så att lärare som är delaktiga i kurserna delger kursledningen 

sina synpunkter under ett uppföljningsmöte. Även kurshandledningen
92

 påverkas ju av resultatet 

från kursvärderingen.  

…..en kurshandledning, till exempel. Det är ju ett redskap och sedan har vi ju redskap för varje moment 

inom kursen…..och de.…påverkas ju….och utvecklas ständigt utifrån de här utvärderingarna…(Inf. H) 

Informanterna ger också exempel på att studenterna är med och planerar kursvärderingen som 

ett moment i kursen. 

6.5.2 Genomföra kursvärdering i kursen 

När vi resonerar om genomförandet av kursvärderingen så uttrycker informanterna att de börjar 

med att introducera kursen med resultatet från tidigare kursvärdering. 

……föregående års kursutvärdering läggs ju upp så att studenterna i nästa omgång kan ta del av och man 

tar ofta upp någonting i introduktionen om vad som har sagts i föregående kurs eller i tidigare kurser och 

också kommer tillbaka till på vägen….så här gjorde förra omgången studenter och då tyckte de så här 

och….hur skall ni göra nu då? (Inf. E) 

Informanterna uttrycker att de i en del kurser har lärarmöten under kursens gång, för att 

kontrollera hur läget är i kursen. Då kopplas det naturligt på med funderingar som rör 

kursvärderingsområdet. 

…..jag tycker det är ett viktigt mått för mig på….att kursen är avslutad på ett bra sätt….att den binder 

samman kursen och att jag då kan se……hur har vi lyckat i den här kursen. Vad är det för för- och 

nackdelar….(Inf. K) 

När informanterna beskriver hur en kursvärdering genomförs kom vi in på vilka 

kursvärderingsmetoder som används eftersom informanterna beskrev sitt arbete med 

kursvärdering. Detta beskrivs i de två avsnitten rörande kursvärderingmetoder.  

6.5.3 Uppföljning av kursvärderingens resultat från kursen 

Informanterna beskriver att uppföljning av kursvärderingens resultat från kursen är när man 

fångar upp synpunkterna från den studentgrupp som precis har gått kursen, för sin egen och 

kursteamets skull, för att kunna utveckla kursen. Uppföljning kan också vara när man lämnar 
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resultatet av kursvärderingen till kursteamet för genomgång och diskussion. Vad som 

framkommer därifrån redovisas sedan för studenterna.  

….delansvarig tillsammans med en person till….vi som samarbetar kring utvärderingen….så ber vi 

samtliga lärare i kursen.….i alla grupper att…..göra en egen utvärdering i sin grupp och då delger de oss 

det på vårt uppföljningsmöte efter kursen. Då delger dem.…..sin grupps synpunkter.….och sina egna 

synpunkter och sedan så redovisar vi också då vad som har framkommit i den här formella utvärderingen 

med studenterna och så diskuterar vi det. (Inf. F) 

Informanterna uppger också att de som kursansvariga inte gör någon systematisk uppföljning av 

resultatet från kursvärderingarna. Informanterna menar att de trots detta har en uppfattning om 

studenternas synpunkter utan en systematisk uppföljning. Utifrån informanternas beskrivningar 

framgår det att uppföljning av kursvärderingen inom kursen sker på olika sätt, beroende på 

kursvärderingsmetod och på hur organisationen inom kursen ser ut. Under samtalen med mina 

informanter framgår det att de inte har en tydlig uppfattning att det görs någon systematisk 

uppföljning av kursvärderingen från andra intressenter utanför kursen, programledning, 

institutionsledning eller fakultetsledningen. 

6.5.4 Återkoppling av kursvärderingens resultat från kursen 

När jag resonerade med informanterna om hur resultaten från kursvärderingen återkopplades 

vidare ut i organisationen så var det några av informanterna som tyckte att det var en intressant 

fråga eftersom de som oftast fokuserar på återkopplingen till studenterna och kanske inte så 

mycket vidare än det. Jag redovisar först hur resultatet återkopplas till de som är inblandade 

direkt i kursen och sedan hur resultatet återkopplas till de som är inblandade i organiseringen av 

kursen i programmet. 

….. till de som är engagerade i kursen. 

De som är engagerade i kursen är studenter, lärare och kursteam. Informanterna beskriver att de 

introducerar kursen med resultatet från tidigare kursvärderingar oavsett om de är formativa eller 

summativa. Informanterna återkopplar resultatet från den formativa kursvärderingen genom att 

man ex. vis lägger ut det på den kommunikationsplattform man använder i kursen. 

Informanterna nämner också att den kontinuerliga dialogen, mer eller mindre formaliserad 

genom olika metoder, i kursen är både en värdering med studenterna men också en form av 

återkoppling direkt. Informanterna återkopplar resultatet från summativa kursvärderingar 

genom att skicka ut resultatet från KURT till studenterna. De har ju avslutat den pågående 

kursen och finns efter kursvärderingen sammanställande i ett annat sammanhang.  

Informanterna beskrev också att man diskuterar resultatet av kursvärderingen med kursteamet 

efter kursvärderingens genomförande. Ett annat sätt att göra detta på är att man diskuterar 
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kursvärderingen i kursteamet innan kursen för att justera i kurshandledningen samt diskuterar 

även efter kursvärderingens genomförande i kursteamet. 

….vi gör det ju både proaktivt och…..retoraktivt.…så gör vi ju kurs…utvärderingar redan innan….vi 

….skickar ju ut kurshandledningen….för granskning….alla får säga vad de tycker 

om…..kurshandledningen…..sedan brukar vi ha sådana uppföljande möten och en av grejen är när vi gör 

då är ju att presentera….KURT-resultatet och det gör vi ju dels på det här förberedande mötet 

men…..jag skickar alltid ut resultatet på KURT när kursen är klar….(Inf. A) 

Utifrån samtalen med informanterna uppfattar jag att det inte är vanligt förekommande med 

dokumentation av kursvärderingar, förutom KURT, som systematiskt sparas elektroniskt. Detta 

kan vara en missuppfattning från min sida men det är inget man nämner överhuvudtaget även 

fast frågan från mig kommer upp vid några tillfällen.  

Rörande resultatet från kursvärderingarna så beskriver de flesta av informanterna att det i deras 

arbete ingår att delge berörda lärare fritextsvar från kursvärderingen.
93

 

….. till de som är engagerade i organiseringen av kursen i programmet 

De två nivåer som organiserar kursen i programmet är fakulteten vilken representeras av 

programledning och inriktningsansvarig, samt institutionen, vilken representeras av 

studierektor, avdelningen samt institutionsledning. Informanterna utrycker att kursansvarig själv 

återkopplar resultatet till programledningen. Det kan vara att man för fram resultatet när man 

har diskussioner med programledningen eller att själva resultatet av kursvärderingen också 

diskuteras med programledningen. Informanternas uppfattning är att programledningen är 

intresserad och lyssnar. De ger mer tilldelning av medel, om det anses angeläget eller relevant, 

samt om det även finns utrymme för detta i budgeten. Informanterna uttrycker även att 

programledningen måste sätta resultatet av kursvärderingen i den kontext den finns. Man 

uttrycker också att man upplevt att programledningen inte har gett kursansvarig någon 

återkoppling på kursvärderingarna. Informanterna beskriver även att den som är ansvarig för de 

olika inriktningarna, s.k. inriktningsansvarig, följer upp resultatet av kursvärderingen. Rörande 

samverkan med institutionen som är kursgivande, så nämns institutionsledningen som en 

kontakt men funktionen studierektor kommer oftast upp. Informanterna beskriver att 

institutionsledningen får resultatet av kursvärderingarna, framförallt KURT. Informanterna 

uppger att studierektor har tillgång till resultatet av kursvärderingen i KURT. Man anger också 

att studierektor följer upp kursvärderingen med den som är kursansvarig, vilket också ligger helt 

i linje med de arbetsuppgifter studierektor har att ansvara för. Informanterna uppger att det finns 
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organiserade avdelningsträffar där man följer upp resultatet av kursvärderingen. Informanterna 

har inte av nämnt att de ger återkoppling till någon annan nivå i vår organisation eller utanför 

organisationen på resultatet från kursvärderingarna.  

6.6 Informanternas beskrivning av kursvärderingens och andra faktorers 

betydelse för kursutveckling 

I samtalet med informanterna om kursvärderingens betydelse för kursutveckling kom vi in på 

begreppet kursutveckling och den kursansvariges arbete med kursutveckling. Informanterna 

utryckte att kursutveckling kan leda till förändring antingen till det bättre eller till det sämre. 

Detta beror på vem som uppfattar förändringen, om den uppfattas bättre eller sämre. 

Informanterna uttryckte att arbetet med kursen och utvecklingen av den ständigt pågår. 

Ansvaret för detta som kursansvarig tar aldrig slut utan pågår under hela året.  

….. det är faktisk att den befinner sig i en ständig process….att kursen hela tiden förändras för att 

det….man skall inte tro att vi utvecklar en kurs en gång…..det är mig fjärran att tro att jag utvecklar en 

kurs och sedan kan jag arbeta med den utan…..en kurs blir bra om den är levande…..utvecklas med de 

lärare som finns, med de studenter som finns i den….med den litteratur som kommer…..de här 

redskapen som jag säger, som hela tiden slipas och det är det som är utmaningen, det är det som 

gör…..att jag tycker att det är roligt med kursutveckling, det är att det hela tiden…..jobba med den 

och…..så här var den…..nu skall den bli ännu lite bättre…(Inf. H) 

Informanterna uttryckte att den som är kursansvarig arbetar med förberedelser och planering av 

kursen, och detta oftast i samarbete med undervisande lärare och/eller kursteam. Man har som 

kursansvarig ett stort ansvar för utveckling och utformning av kursen. Informanterna uttrycker 

att det finns vissa försvårande omständigheter såsom att tiden för arbetet som kursansvarig inte 

räcker till och att i vissa kurser så går ansvaret som kursansvarig hela året runt, trots att det är 

tidsbegränsat. Detta påverkar arbetet med kursutveckling. 

6.6.1 Kursvärderingens påverkan  

Informanterna menade att kursvärderingen påverkade kursens planering och då i förlängningen 

även kursens utveckling. Informanterna uttryckte att kursvärderingen var värdefull för dem i 

deras arbete med planering och utveckling av kursen, men de uttryckte också att det fanns även 

andra faktorer som påverkade kursens utveckling. 

…..det är ju inte bara kursutvärdering, men det är ju klart att…..då ligger den ju med som ett raster när 

den nya kursen skall planeras…..det är klart, har man med moment, inslag som studenterna är väldigt 

nöjda och glada med och har känt att det varit viktig kunskap då tar man ju inte bort det, då tar man, har 

man ju kvar det och kanske till och med utvecklar det lite. (Inf. I) 
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Informanterna menade även att kursvärderingen påverkade mycket lite eller inte alls kursens 

planering och då i förlängningen även kursens utveckling. De uttryckte att det finns många 

andra faktorer som påverkar kursen utveckling mer än kursvärderingen. 

....det finns massor som skulle kunna utveckla kurser men kanske inte i första hand kursvärderingen från 

studenter. (Inf. A) 

Här finns det en distinktion mellan två uppfattningar hos informanterna, om än något förenklade 

beskrivna här. Den ena uppfattningen är att kursvärderingen påverkar kursens utveckling och 

den andra uppfattningen är att kursvärderingen inte påverkar kursens utveckling.  

6.6.2 Andra faktorers påverkan  

Under våra samtal tar informanterna upp att de anser att det finns andra faktorer än 

kursvärderingen som inverkar på kursens utveckling och som den kursansvarige mer eller 

mindre har möjlighet att påverka. 

Samhället runt omkring 

Informanterna nämner att samhällsförändringar och den allmänna debatten kan ha viss påverkan 

på utvecklingen av innehållet i kursen samt dess genomförande. 

Styrdokument 

Informanterna nämner de styrdokument som finns rörande kursen såsom kursplan, utbildnings-

plan, progressionskarta m.m. vilka reglerar de yttre formerna för kursen. När dessa dokument 

ändras så måste ju kursansvarig utveckla kursen utifrån de nya förutsättningarna. Det finns dock 

utrymme för kursansvarig att tolka innehållet, men det är en annan fråga. 

Ekonomi 

Även ekonomi påverkar hur innehållet i kursen kan utvecklas. Kursansvarig kan inte påverka de 

budgetramar som finns för kursen direkt, utan kursansvarig måste äska medel om det visar sig 

att det är otillräckligt. Det som den kursansvarig kan påverka direkt inom budgetramen är val 

och prioriteringar rörande innehåll, utförande, genomförande och återkoppling i kursen. 

Studenter 

Informanterna uttryckte också de upplevt att antalet studenter i kursen påverkar hur kursen 

utvecklas. Om kursen omfattar ett litet antal studenter så har man den kursansvarige en närmare 

och personligare kontakt. Om kursen har ett stort antal studenter kan de se annorlunda ut. Ett 

stort antal studenter behöver dock inte förknippas som något negativt utan det kan ge positiva 

effekter, ex. vis så utvecklas arbetssätt som sedan visar sig fungerar alldeles utmärkt oavsett stor 

eller liten grupp. En annan orsak till att arbetssättet förändras kan vara att antalet studenter i 
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kursen sjunker eller ökar drastiskt. Detta kräver då ett annat upplägg i kursen, kanske en annan 

organisering, en annan typ av metod än den ursprungligt planerade. De studenter som läser 

kursen, deras förkunskaper och motivation påverkar hur kursen utvecklar sig. Informanterna 

uttryckte också att hela studentgruppen som sådan påverkar hur samspelet i kursen utvecklar sig 

och således också hur kursen utvecklar sig. Informanterna uppfattar att dialogen med 

studenterna samt hur studenterna tar ansvar för sitt eget lärande i kursen påverkar hur kursen 

utvecklas. En annan orsak till förändringen av arbetssättet i kursen kan bero på att studenterna 

tröttnar på det, vilket isåfall framkommer genom samtal med studenterna eller den formativa 

kursvärdering och kan då omedelbart ändras eller också kommer det fram genom den 

summativa kursvärderingen och får då ändras till nästa kursgrupp.  

Lärare och kursteam 

Informanterna uttrycker att de upplever att kursutvecklingen påverkas av att de lärare som är i 

kursen, kursteamet, är intresserade, motiverade och kunniga.  

...det är ju….att man……….har…kunnigt folk på områden som håller på med själva kursen…..att man 

är väldigt insatt i själva ämnesområdet så….och helst också då att man är intresserad av 

området….och….då är det ju större chans till vilja att utveckla också, så att det blir ännu bättre, om det 

är bra….….för…..då leder ju det till att man……söker efter ny litteratur och lite annorlunda och hela 

tiden tänker i de banorna……så det är ju en mängd olika faktorer i sig och men mest avgörande eller 

inte…….men det är ju just det där…..med kunskap om området och motivationen, viljan och så 

där….att när jag pratar om ämneskunskaper så menar jag ju ämneskunskaper, men sedan menar jag ju 

även att motivation och intresse, då, skall ju det ligga och försöka bidra till att de studerande lär sig 

också…..det ingår ju då det här…..pedagogiska….(Inf. C) 

Informanterna beskriver också att lärare i kursen behöver kompetensutveckling och fortbildning 

ex.vis för att kunna plocka in ny forskning, ny litteratur och nya rön till kursen. Informanterna 

beskriver att tiden för just detta med kompetensutveckling och fortbildning inte alltid räcker till, 

utan man får ta av sin forsknings tid för att kunna utveckla kursen. Informanterna uttrycker 

också att lärarna i kursen måste få tillräckligt med tid för kursplanering, kursutveckling samt för 

undervisning så studenterna kan uppnå målen i kursen. Informanterna uppger att de upplever att 

om studenterna får för lite undervisningstid så visar det sig direkt i kursvärderingen. 

Informanternas uppger också att om man drar ned på de lärarledda momenten så påverkas 

kursutvecklingen. Informanterna beskriver också detta med att vara en reflexiv lärare, att kunna 

skapa förutsättningar för lärande i kursen för studenterna samt att pedagogisk skicklighet är 

faktorer som leder till utveckling av kursen. Informanterna tar också upp förändring av 

bemanningen i kursen som ett exempel på förändring av kursen. Den kursansvarige tar in den 

kompetens som behövs i kursen eller byter ut den kompetens som inte behövs i kursen. 

Informanterna beskriver att ex. vis genom att ta in en extern konsult i kursen, för att då i detta 
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fall få den förankrad mot verksamheten ute på fältet, så påverkas kursutvecklingen. Här 

uttryckte informanterna att denna förändring, framförallt att lärare har lämnat kurser, kan någon 

gång ha berott på resultatet av kursvärderingen. Informanterna ställer sig kritisk till detta, att 

studenternas värdering av kursen skall kunna ha påverkan på bemanningen. 

Den kursansvariges arbete med kursen 

Den kursansvarig kan påverka kursen, dess innehåll och genomförande genom planering, 

administration, schemaläggning samt genom att förändra och utveckla kursen. Ett konkret 

exempel på detta är kurshandledningen. 

……jag tycker att vi….diskuterar ju ofta massor med detaljer i kurshandledningen som jag tycker är 

väldigt väsentligt….och som verkligen…där man kan handla om att man gör om uppgifter och skriver 

om, och i vilken ordning och så. Det tycker jag är att vi har åstadkommit mycket, inte bara i min kurs 

utan jag skulle kanske säga att framförallt i andra kurser där jag har varit med som icke kursansvarig 

utan bara som lärare….så att det är ju absolut så att kollegiet bidrar till kursutveckling…..(Inf. A) 

Informanterna ger också exempel på att den kurslitteratur och innehållet i kursen, ”stoffet”, 

förändras och utvecklas, ex. vis pga. synpunkter från andra intressenter såsom Högskoleverket 

och deras utvärderingar. Exemplen ligger också mer på detaljnivå i momenten såsom förändring 

av lektioner, laborationer, föreläsningar och seminarier samt även schemaläggningen av dessa. 

6.7 Informanternas beskrivning av kursvärderingens och andra faktorers 

betydelse för kvalitetsarbete 

Informanterna uttryckte att det är många faktorer som påverkar den kursansvariges arbete med 

kvalitet. Man menade att kvalitetsarbete börjar med att titta på kursens utfall för att sedan kunna 

utveckla kursen så bra som möjligt. 

Jo, med kvalitetsarbete…det menas ju att få bättre och bättre kurser…..och att de skall hålla för 

granskning, att  skall ha en vetenskaplighet, där man kan gå in på kritiskt granskande…och ett relevant 

innehåll osv så att det är ju många olika begrepp som ligger i kvalitetsarbete…..(Inf. B) 

I våra samtal framgår det att kursutveckling är en stor del av den kursansvariges ambition med 

sitt arbete. En stor del av arbetet består av att hela tiden skapa förutsättningar för att utveckla 

bättre och bättre kurser. 

6.7.1 Kursvärdering bidrar till god kvalitet 

En viktig kvalitetsaspekt rörande kursvärderingen som informanterna beskrev var att 

kursvärderingen genomförs med varierande metoder.  

…..därför är det viktigt att utvärdering sker på olika sätt, tror jag…..både skriftligt där man kan vara 

mera anonym…..och även i samtalsform där man känner att man är intresserad av vad de tycker och men 

i första hand är det ju en kvalitetssäkring och ett stöd och en hjälp att….och ibland då så är det ju så med 
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de här stora eller lite mer anonyma kursutvärderingssystemen som KURT till exempel, då kan man få 

intressanta.….alltså man kan själv gå och fundera på saker som man skulle vilja förändra men inte riktigt 

vet hur.….så just för förändringsarbete och…..ja, så är det ett stöd! (Inf. D) 

Att även kunna påverka kursen medan den är igång genom mail, samtal osv. är viktigt för 

arbetet med kvalitet i kursen. Överhuvudtaget uttrycker informanterna att utvärdering är en 

viktig del i arbetet med kvalitet. Informanterna reflekterar över hur man arbetar i kursteamet 

med en form av utvärdering av kursen utöver kursvärderingen, där en övergripande analys görs 

innan detaljplaneringen av kursen startar. 

….när…vi startar upp en planering för en kurs eller när vi tittar kanske på den sista gången sista mötet vi 

har och tittar på kursen. Där görs det ju nån form av analys då utifrån hur har hur har utfallet på kursen 

varit och vad är det viktigt att tänka på. Den för ju jag då..…anteckningar och noterar sådant som vi skall 

ha med….som vi skall tänka på till nästa gång och sedan startar vi upp med det och då måste vi ju titta 

på hur ser det ut, vilken, hur ser ekonomin ut, hur skall vi tänka omkring de här områdena som vi 

har…kan vi behålla dem och hur skall vi tänka på föreläsare, moment hänger ju ihop med föreläsare som 

hänger ihop med examinationer….så visst där måste vi ju göra mer övergripande analyser innan vi går in 

på detaljnivå och planerar igen….(Inf. H) 

Informanter menar också att kursvärderingssystemet KURT samt dialog med eller respons från 

studenterna också bidrar till kvalitet i kursen.  

6.7.2 Andra faktorer som bidrar till god kvalitet 

För att garantera god kvalitet på kursen uppfattar informanterna att kursen skall ha ett relevant 

innehåll, att kursen genomförs med varierande arbetsformer samt att lärare och studenter är 

delaktiga och aktiva i själva undervisningsprocessen.  

…..kvalitet det är för mig en kurs…….där alla känner sig…..nöjda…..en kurs där jag känner att 

studenterna lär sig och utvecklas…..där det känns att lärare som finns med i kursen…..är med i kursen, 

sätter sig in i kursen, förstår kursen och inte bara går in och gör sina moment utan faktiskt är en del av 

kursen. Det är väldigt olika på lärare och det slår direkt mot utvärderingarna om man har en lärare som 

går in och inte vet riktigt var han eller hon befinner sig och hur det är….och kvalitet är också studenter 

som……är med och där alla arbetar….för att kursen skall bli så bra som möjligt….(Inf. H) 

Informanternas uppfattning om god kvalitet på undervisningen är att lärarna och kursteamet 

använder sig av en pedagogik och ett undervisningssätt som utmanar studenterna och deras 

lärande, att man har god kännedom om kurser i utbildningen och om deras inbördes koppling 

samt om utbildningen och organisationen. Informanterna uppfattar också att genom 

kompetensutveckling och vidareutbildning av lärare och kursteam upprätthålls kvaliteten i 

kursen. Informanterna påtalar också vikten av att man i kollegiet eller kursteamet upprätthåller 

den kollegiala dialogen som måste bygga på att man kan ge och ta konstruktiv kritik för att 

upprätthålla god kvalitet på undervisningen. Informanterna påtalar också att det är viktigt att 

examinator vid examinationen verkligen examinerar gentemot uppställda mål, varken mer eller 
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mindre. Informanterna menar också att en helfartskurs verkligen motsvarar heltidsstudier, att 

studenterna verkligen fått ut det de skall ha av kursen och att de fått arbeta ”koncentrerat och 

fullt ut”
 
(Inf. I) med kursen. Ett kvalitetsmått, som informanterna lyfter, för att garantera god 

kvalitet på studenternas kunskaper är att se till att studenterna uppnår målen i kurs som är 

upprättade enligt kursmålen i kursplanen. De nämner också, som viktiga indikatorer på kvalitet, 

att kursen innehåll och arbetsformer bidrar till att studenterna klarar de examinerande 

momenten samt att studenterna får en vetenskaplig och metodologisk skolning för att i 

förlängningen kunna använda detta i sin kommande yrkesutövning. Informanterna tar också upp 

att kvalitetsarbetet i kursen påverkas av ekonomin. För lite tilldelning av medel påverkar många 

faktorer som gör att ex. vis tidigare kvaliteter i kursen inte kan upprätthållas. Man menar att 

med den minskade tilldelningen av medel för kurserna så innebär det att det är viktigt att man 

som kursansvarig och lärare utvecklar arbetsformer i kursen för att ex. vis främja det kollektiva 

lärandet genom arbetet i arbetsgruppen och därigenom försöker upprätthålla kvalitet. 

Informanterna beskriver också vikten av att kunna återkoppla resultatet från kursvärderingarna 

och därigenom kunna arbeta med kvalitetsfrågor på ett mer systematiskt sätt. Det måste finnas 

en struktur i arbetet med kvalitetsfrågor inbyggt i organisationen. Det finns forum för de 

kursansvariga att lyfta frågor som har med kvalitet att göra ex. vis i kursteamet, kontinuerliga 

avdelningsmöten, möten med studierektor, kontinuerlig samverkan mellan moduler i 

utbildningen, möten mellan kurser samt möten med programledningen. Dettas för att säkerställa 

progressionen samt kvalitén inom kurserna i utbildningen och för att kunna föra detta arbete 

framåt. 

6.8 Informanternas beskrivning av kursvärderingens betydelse för studenterna 

När jag har resonerat med informanterna om deras uppfattning om studenternas påverkan på 

kursen så är påverkansmöjligheten olika beroende på om det är en formativ eller summativ 

kursvärdering som genomförs. Informanterna har också olika uppfattningar rörande detta.  

Man menar att det är ju egentligen upp till varje kursansvarig hur man tar tillvara studenternas 

synpunkter.  

…..jätteviktig…..och det vi kan göra som lärare det är ju bara att tala om för studenterna att det är 

viktigt, det har betydelse det ni skriver men….jag vill också gärna kommunicera ansvaret. Det är viktigt 

att föra fram sin kritik på ett konstruktivt och riktigt sätt. Annan kritik kan vi inte ha nytta av, den kan vi 

inte använda oss eller förhålla oss till…..det måste vara så uttryckt så att vi förstår det och kan använda 

det som skrivs…(Inf. H) 

Informanterna uppfattar också att påverkansmöjligheten för varje enskild student ökar beroende 

på vilket val av metod man som kursansvarig eller lärare använder sig av i kursen. 
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Informanterna menar också att kursvärderingen har liten påverkan på den pågående kursen, 

delvis därför att studenterna inte använder sig av de påverkansmöjligheter de erbjuds under 

kursens gång.  

….de har….ett visst inflytande där, men jag tycker inte studenter……riktigt använder allt inflytande de 

skulle kunna ha, egentligen….jag tycker att vi bjuder in till mer…..man har inte tid och det är begränsat 

……men visst har det en betydelse. Jag tycker nästan att det är den enda påverkansmöjlighet 

inifrån……från enskild student som bjuds! (Inf. D) 

Här påtalas också att det krävs ett arbete från kursansvarig och lärare inom kursen att motivera 

studenterna att delta i kursvärderingarna för att deras synpunkter är viktiga, vilket man också 

måste påtala. 

6.8.1 Kursvärderingen påverkar konkreta detaljer i kursen 

Informanterna nämner att det som studenterna påverkar mest genom kursvärderingen är 

praktiska frågor som har att göra med schema och tider, ex. vis att man vill ha ett strukturerat 

schema, antal timmar i kursen och var timmarna ligger, men också rörande undervisningens 

planering, ex. vis när seminarium och lektioner skall läggas.  

…sedan kan det ju vara vissa former som gör att det inte går att ändra eftersom kursplanen..…det står i 

kursplanen, då får man ändra kursplanen….men…..inom den ramen som finns, att man skulle kunna ta 

tillvara vad studenterna tycker där, till exempel. Och sedan kan det ju vara sådana saker att de kritiserar, 

till exempel, tiden för VFU och…… sådana saker….strukturella frågor och de kan man ju inte direkt 

ändra på i en sådan men däremot……då är det innehåll….hur…..kursen läggs upp, antal timmar och var 

timmarna ligger och examinationsformer och allt det där…..jag tycker faktiskt att studenterna har….rätt 

så stort inflytande på ändå hur kurserna har förändrats….även om inte det finns någon som säger att de 

inte har det. (Inf. K) 

Studenterna påverkar också litteraturen i kursen, antingen genom att den ändras eller att de 

påtalar att de behöver mer stöd runt den. Studenterna påverkar också genom att påtala att de vill 

att man är lyhörd för vad som är svårt och att de vill ha mer stöd. Det kan även innebära 

förändringar i kurshandledningen utifrån att studenterna påtalar att den behöver justeras eller 

förändras genom att man ex. vis bör ange sidantal samt att man skall ange kriterium i vissa 

uppgifter. Informanterna har också uppgett att studenterna har kunnat påverka när 

inlämningsuppgifter skall vara inlämnade och även examinationsformer i kursen.  

6.8.2 Kursvärderingen påverkar studenternas eget lärande 

När jag samtalar med informanterna så framkommer det att kursvärderingen kan ha betydelse 

för studenterna eget lärande. Resultatet av kursvärderingen kan ge samtal om och återkoppling 

till studenternas eget lärande i kursen.  
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….jag tror också…..studenter som….tar det här på allvar och gör det här också kan få en slag summering 

av…..kursen och det de verkligen har gått igenom, att det kan vara en sammanfattning för dem att, att 

faktiskt också göra en utvärdering för dem själva.…att det också kan ha ett egenvärde för studenter. (Inf. 

D) 

Informanterna uttrycker att genom att studenterna skall ha möjlighet att utöva inflytande på 

kursen bl. a genom kursvärdering så är det viktigt att de använder sig av den möjligheten, det är 

en viktig demokratisk rättighet för dem. Problemet är att studenterna som oftast inte prioriterar 

att delta i eller genomföra kursvärderingar pga. tidsbrist eller också pga. att det inte är ett 

obligatoriskt moment i kursen. Ett annat perspektiv på detta med studenternas eget lärande, som 

några av informanterna lyfter, är att studenter är med och planerar kursvärderingen i en kurs.  

…..det blir en annan lärarroll och…..för det kräver ju andra saker…….studenterna får göra själva 

upplägget på sista utvärderingen, den muntliga….så….det är ju viktigt att ge en instruktion för det, men 

sedan handlar ju det om att följa deras process i det arbetet och stötta den..…inte gå in och tala om hur de 

skall göra utifrån min idé..…och det är ett annat sorts läraruppdrag..…som är mycket otydligare och 

osynligare än….det är ju ett parallellt tänk som vi försöker ha med flera moment just i (specialisering)-

kursen, att det de gör här är ju en parallell process med hur de tänker kring hur de kan göra med elever 

och ihop med kollegor i arbetslag…….(Inf. E) 

Syftet är ju då att detta med att vara med och planera och genomföra kursvärderingen skall vara 

ett exempel på hur man genomför en form av utvärdering. Informanterna uppger också att det 

också kan vara frågan om att utvärdering finns med som inslag eller moment i kursen. 

Informanterna menar att man som lärare i kursen är en förebild. Använder man då i kursen olika 

kursvärderingsmetoder så erhåller studenterna genom detta praktiska exempel på varierande 

utvärderingsverktyg för sin kommande profession.  

6.9 Några av informanternas utvecklingstankar 

Under intervjuerna uttryckte informanterna tankar kring utveckling av arbetet med 

kursvärdering kopplat till kursutveckling, kvalitetsarbete och studentinflytande. Jag väljer att 

redovisa några av dessa tankar samlade i detta avsnitt endast i löpande text utan illustration av 

citat från informanterna. 

6.9.1 KURT 

När jag samtalade med informanterna så kom det inte bara fram kritik rörande KURT utan det 

kom även fram förslag på hur man skall gå vidare med KURT. Informanterna beskriver att de 

har valt att komplettera KURT med andra kursvärderingsmetoder, antingen formativa eller 

summativa, dels för att höja resultatet från kursvärderingen och dels för att få med alla studenter 

synpunkter, trots att detta är väldigt tidskrävande. Man menar också att syftet med KURT från 

resp. nivå i organisationen skulle förtydligas och utifrån det skulle frågorna konstrueras. 

Därmed skulle förhoppningsvis resultatet från kursvärderingen komma till större användning på 
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resp. nivå. Föreslag fanns också på att man skulle rikta frågebatteriet till resp. målgrupp, vilket 

man inte har idag. Nu är frågorna från rektor riktade allmänt till alla studenter inom universitetet 

samt frågorna från fakulteten till alla studenter inom utbildningsvetenskap. Man menar även att 

frågorna från rektor skulle kunna ställas en gång per termin eller läsår till alla studenter och att 

fakultetens frågor skulle ha mer fokus på studenterna inom program- resp. fristående kurs- 

tillhörighet. Informanten uppfattade att detta skulle kunna öka svarsfrekvensen eftersom 

studenterna kanske skulle se kopplingen på frågorna, syftet, i kursvärderingen från resp. nivå på 

ett mycket tydligare sätt. Även här hade informanterna uppfattningen att risken för 

utvärderingströtthet skulle minska om frågorna kom mer sällan från olika nivåer under en 

utbildning, och inte som nu när de kommer minst två gånger per termin under hela deras 

utbildning. 

6.9.2 Analys av kursen 

Informanterna uttrycker också att det är viktigt att inte bara fånga upp studenterna synpunkter 

rörande kursen utan också andra faktorer ex. vis lärarnas synpunkter på kursen på att ett mer 

formaliserat sätt. Informanterna uttrycker att det finns ett behov av en djupare och mer 

omfattande analys av kursen på ett mer systematiskt sätt än det som nu sker genom 

kursvärderingen. Även en djupare analys av kursen tillsammans med fler intressenter från andra 

nivåer skulle ge kursansvarig mer mandat att påverka kursen och då kanske i förlängningen 

kursplanen. Det fanns också en tanke om att arbetet med en djupare analys lyfts bort från den 

som är kursansvarig till en annan nivå eller en annan funktion i organisationen. 

6.9.3 Börja arbetet med kvalitet genom att först diskutera begreppet 

Man ansåg också att arbetet med kvalitet bör börja genom diskussion om begreppet och 

tydliggörande av det så alla som är inblandade med att jobba med frågan (oavsett vilken nivå 

inom organisationen man tillhör) blir införstådda med vad som menas med begreppet. 

6.9.4 Lärare och kursteam 

Trots att det finns möjligheter till återkoppling av resultaten från kursvärderingarna till de som 

organiserar kurserna inom programmet så uttrycker informanterna att det måste finnas 

organiserad kommunikation mellan de som jobbar inom kurserna, framförallt mellan de kurser 

som går inom samma modul, inriktning, specialisering och AUO samt även mellan modulerna. 

Informanterna uttrycker att det finns behov av kompetensutveckling men det framgår inte i 

samtalen att det överallt i organisationen genomförs systematiskt. Ett förslag är att titta på goda 

exempel inom vårt eget universitet men även inom andra organisationer och utifrån det lära sig 
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mer om hur man kan jobba med kvalitetsfrågor. Man nämner bl.a. benchmarking som kan ses 

som en förbättringsmetod med syfte att lära av andra. En annan metod som nämns är 

”kollegautvärdering”, vilket är ett sätt att utveckla kompetensen av den kursansvarige samt 

lärare och kursteam, och genom det även utveckla kursen, dess innehåll och genomförande. 

6.9.5 Studenter och alumner 

Informanterna tar upp exempel rörande studenter som är aktiva och engagerade i frågor runt 

kursen och som har synpunkter på förändring och utveckling av delar i kursen. Man uttryckte 

idéer om att kunna samla dessa engagerade studenter i någon form av studentråd för frågor runt 

kursen. Det fanns även en önskan från informanterna om att kåren eller sektionen skulle 

engagera sig mer i kursvärderingarna. De skulle kunna bidra med utveckling av, utformningen 

av och frågeställningar till kursvärderingen. Informanterna uttryckte flera uppfattningar rörande 

detta med studenternas eget lärande, ex. vis att man i kursvärderingen skulle lägga in frågor för 

att studenterna skall få bedöma sin egen kunskapsutveckling, sitt eget lärande i kursvärderingen. 

En annan tanke som informanterna lyfter är att bättre ta tillvara erfarenheterna och åsikterna 

från våra alumner och deras erfarenhet av den utbildning de gått. Alumner kan relatera sina 

studier till hur relevanta de är för det yrke de utbildat sig för och nu utövar, vilket är värdefullt. 
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7 Diskussion 

De sammanfattande beskrivningar som framkommit i denna undersökning benämner jag teman. 

Jag har valt att fokusera på tre teman: Syfte, Metod och Process. Jag avslutar varje tema med ett 

antal slutsatser. Mina tre teman samt efterföljande slutsatser svarar på syftet samt 

forskningsfrågorna i min undersökning. 

7.1 Syfte; meningen med kursvärderingen 

Jag börjar diskussionens första tema ”Syfte”, där jag diskuterar begreppen, kursvärderingens 

syfte samt kopplingen till det övergripande syftet som kursvärdering skall bidra till vilket är 

ökat studentinflytande och förbättrad kvalitet. Temat avslutar jag med fem slutsatser. 

7.1.1 Begreppen kursvärdering och kursutvärdering behöver förtydligas 

Att definiera begrepp är viktigt för att det skall råda enighet om vad man menar när man 

använder begreppen. Av informanternas beskrivning av begreppen kursvärdering och 

kursutvärdering framgick det att de båda begreppen användes motstridigt, informanterna säger 

kursutvärdering men menar kursvärdering och vice versa. Jag har inte heller funnit ett exempel 

som kan utgöra en sammanfattande exemplifierande definition av något av begreppen. Man kan 

jämföra med Hjort som fick fram samma resultat i sin undersökning vid Högskolan i Kalmar 

inom Lärarprogrammet 2007.
94

 

Sammanfattningsvis går det att tolka uppfattningarna gällande begreppen värdering och utvärdering att 

det fanns en enighet i att begreppen inte användes på rätt sätt, man gör rätt men benämner det fel. Det 

man gör är kursvärderingar men det benämns kursutvärderingar. (Hjort, 2007, s. 38) 

Informanternas beskrivning av begreppen utgår utifrån det som de upplever är utmärkande för 

begreppen. Därigenom kan man säga att deras beskrivning av begreppen blir en 

exemplifierande definition. Det behövs en diskussion inom lärosätet där dessa båda begrepp 

förtydligas, framförallt kursvärdering men även kursutvärdering eller ett motsvarande begrepp. 

Den definition av begreppen som behövs är både en teoretisk definition, för att klargöra vad 

begreppen avser, och en operationell definition, för att klargöra hur man skall göra
95

. Det är 

viktigt att från högsta ledningsnivå initiera ett arbete med att definiera begreppen. Detta för att 

veta vad, hur, när och om dessa begrepp skall användas. 
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 Hjort, (2007). 
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 Holme, Magne Idar & Krohn Solvang, Bernt (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur, s. 165-166. 



57 

7.1.2 Kursvärdering kan ha flera syften 

Det är viktigt med en planerad och uttalad riktning på det som man avser att genomföra, oavsett 

om det är en kursvärdering, en kursplanering eller en kursutvärdering. Det kallas syfte, en 

uttalad mening med det som skall genomföras. Man kan tycka att det är de som genomför ”det 

som skall göras” som skall författa syftet, meningen med aktiviteten, i detta fall 

kursvärderingen. Ju längre bort, inom organisationen, från verksamheten meningen eller syftet 

bestäms, ju mer fjärran blir syftet och ju spretigare blir uppfattningen om vad det är man 

faktiskt skall göra. Utifrån informanternas beskrivningar framgår det att det finns flera syften 

med kursvärdering på flera nivåer samtidigt. När mina informanter beskriver hur de arbetar med 

kursvärdering kan man jämföra det mer Pettersons beskrivning där ha skiljer på kursvärdering i 

tre olika nivåer. Bottom-up – orientering, är jämförbar med den beskrivning på hur den som är 

kursansvarig själv styr och utformar kursvärderingen (jmf Petterson, s. 16). När mina 

informanter beskriver arbetet med det elektroniska kursvärderingssystemet KURT är det 

jämförbart med Petterson beskrivning av en top-down-orientering, en summativ kursvärdering 

konstruerad från högre nivå (jmf Petterson, s. 16). När mina informanter beskriver att de skulle 

vilja komplettera kursvärderingen med en djupare analys av kursen är det också jämförbart med 

Petterson beskrivning av en horisontellt orienterad kursvärdering som fokuserar på studenternas 

studier och lärande (jmf Petterson, s. 16). Detta är bra exempel på att de kursansvariga arbetar i 

ett komplext sammanhang.  

7.1.3 Förbättrad kvalitet och ökat studentinflytande 

En viktig aspekt rörande syfte med kursvärdering är således att det finns två övergripande 

syften, vilka är ökat studentinflytande och förbättrad kvalitet. Detta kom också fram i samtalet 

med informanterna.  

För att säkerställa god kvalitet på kursen är det viktigt med en struktur när man arbetar med 

kvalitetsfrågor. Denna struktur bör vara inbyggd i organisationen för att man skall kunna arbeta 

systematiskt med dessa frågor. Det framkommer också att kursvärderingen bör kompletteras 

med annan information såsom genomströmning, examinationsresultat, studentgruppens 

sammansättning, lärarnas synpunkter på kursen, m fl. beståndsdelar för att få en helhetsbild över 

kursens kvalitet. Det är viktigt med fler intressenters synpunkter på kursen än bara studenternas.  

Information rörande kursen från andra intressenter och faktorer belyses inte systematiskt. På 

grund av detta får dessa faktorer ingen uppmärksamhet inom organisationen. Det blir en 

snedfördelning där resultatet från kursvärderingen blir det som speglar kursen, vilket kan vara 
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missvisande. Man måste här också bestämma kriterier för god kvalitet för att veta när denna 

nivå uppnås. Kursen är ju en del av ett program eller en kommande examen.  

Kursvärderingen har dock stor betydelse för studentinflytandet på kursen om studenterna 

använder sig av de påverkansmöjligheter de erbjuds under kursens gång och framförallt om den 

kritik som framförs är konstruktiv. Påverkansmöjligheten för varje enskild student ökar 

beroende på vilket val av metod man som kursansvarig eller lärare använder sig av i kursen. 

Använder man sig av en kombination av formativa och summativa metoder så blir effekten att 

studenterna får inflytande, både direkt i den kurs man går och på sikt i den kommande kursen. 

Det framkommer att det som studenterna påverkar genom kursvärdeingen mest rör sig om 

praktiska frågor. Det framkommer också att kursvärderingen har en viss betydelse för 

studenternas eget lärande. Detta kan ta sig uttryck i att resultatet av kursvärderingen kan ge 

samtal om och återkoppling till studenternas eget lärande i kursen. Det kan också vara av mer 

praktiskt slag såsom att studenter är med och planerar kursvärderingen i en kurs eller att 

utvärdering finns med som inslag eller moment i kursen. Kursvärderingen kan även ha 

betydelse för studenterna på annat sätt än att påverka kursen. Det kan vara så att studenten 

också får en sammanfattning av kursen för sin egen skull eller att studenterna får skriva av sig 

frustrationer som uppkommit. Använder man i kursen olika kursvärderingsmetoder så erhåller 

studenterna genom detta praktiska exempel på varierande utvärderingsverktyg för sin 

kommande profession.  

Sammanfattningsvis kan man fundera över att de två delarna studentinflytande och 

kvalitetsarbete borde påverkar varandra i en uppåtgående spiral. Utifrån informanternas utsagor 

visade det sig att resultatet från kursvärderingen mer riktade in sig på förändring av praktiska 

delar i kursen. Jag saknar dock att resultatet mer skulle handla om studenternas lärande och om 

undervisningen. Detta resultat skulle kunna bero på de frågor jag ställde eller inte ställde, men 

faktum kvarstår att mina informanter reflekterade i huvudsak mer över praktiska aspekter i 

kursen än över studenternas möjlighet till sitt eget lärande eller utvecklingen av detta. 

Enligt Pettersen är avsikten med studentutvärdering först och främst att skapa samtal om 

undervisningen. Den återkoppling lärare får från studenterna bör medverka till utveckling av 

kvaliteten på och förbättring av kommande undervisning. Pettersen menar vidare att 

kvalitetsarbete som inriktar sig på lär- och undervisningsprocesser måste ha förbättring som 

ledstjärna och detta resonemang innebär att man bör prioritera formativa 

studentutvärderingssystem96.97 

                                                 

96
Författarens kommentar: Kursvärderingssystem. 
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Tesen är att god formativ utvärdering mer eller automatiskt kommer att resultera i kvalitetssäkring av 

undervisningen, medan summativa utvärderingar med tonvikten på redovisningsmässig kvalitetssäkring 

inte nödvändigtvis säkrar kvalitetsutveckling av lär- och undervisningsstrategier på samma 

sätt.(Pettersen, 2008, s. 370) 

Utifrån detta kan man konstatera att summativa kursvärderingar bör kompletteras med 

formativa kursvärderingsmetoder för att uppnå de s.k. övergripande syftena med kursvärdering, 

ökat studentinflytande och förbättrad kvalitet.  

7.2 Slutsats Syfte 

 Begreppen kursvärdering och kursutvärdering behöver förtydligas.  

Att definiera dessa begrepp är viktigt för att det skall råda enighet om vad man menar när man 

använder begreppen annars blir det en otydlighet rörande vad man avser och då blir det också 

en otydlighet med vilket syfte dessa begrepp har. 

 Det är problematiskt att genomföra en kursvärdering som har flera syften. 

I litteraturgenomgången framgår det att en kursvärdering kan ha flera syften. I 

resultatredovisningen kommer det fram att en kursvärdering som har flera syften är 

problematisk att genomföra, framförallt för den som är kursansvarig. Det finns ett inbyggt 

motsatsförhållande med nivåerna inom organisationen. Detta gäller framförallt KURT, som 

skall genomföras i alla kurser. 

 För att säkerställa det övergripande syftet med att förbättra kvaliteten behövs ett 

systematiskt arbete som genomsyrar hela organisationen. 

Ett av de övergripande syftena är att kursvärderingen skall bida till lärosätets arbete med 

kvalitet. I hela organisationen skall alla veta vad just deras arbete bör bidra med för att säkra 

kvaliteten på universitetets verksamhet. Detta kvalitetsarbete kan uppnås på olika sätt. En början 

är ett program för kvalitetssäkring, ex. vis det som upprättats vid LiU
98

. En fortsättning på det 

kan vara möten och samtal i verksamheten för att genomföra detta program, det kan vara att 

inleda ett arbete med att förverkliga detta program inom alla verksamheter inom universitetet. 

De mer övergripande verksamheterna bör arbeta fram egna anpassade program, med mer 

konkreta planer, processer eller indikatorer som är möjliga att följa upp. I detta ligger 

kursvärdering som en del av arbetet med att samla information om kvaliteten på lärosätets 

utbildningar.  

 Summativa kursvärderingar bör kompletteras med formativa kursvärderingsmetoder för att 

uppnå ökat studentinflytande och förbättrad kvalitet. 
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 Pettersen, (2008), s. 370. 
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 Linköpings universitet (2010). 
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Ett av de övergripande syftena är att kursvärderingen skall bida till att öka studentinflytandet. 

Ett problem är att svarsfrekvensen är överlag låg. Den är framförallt låg för summativa 

kursvärderingar som inte genomförs i klassrummet. Svarsfrekvensen blir högre när 

kursvärderingen är formativ och genomförs i klassrummet. En låg svarsfrekvens, dvs. ett 

undermåligt dataunderlag från studenterna innebär att både deras möjlighet till inflytande på 

kursen minskar men även möjligheten till att använda resultatet att arbeta med bl. a. kvaliteten 

på kursen minskar.  

 Kursvärdering bör systematiskt kompletteras med annan information för att göra en djupare 

och mer omfattande analys av kursen med syfte att få en helhetsbild av kursen. 

Kursvärdering bör kompletteras med annan information såsom genomströmning, 

examinationsresultat, studentgruppens sammansättning, lärarnas synpunkter på kursen, m fl. 

beståndsdelar för att få en helhetsbild över kursens kvalitet. Det är viktigt med fler intressenters 

synpunkter på kursen än bara studenternas. Som det är nu så blir en snedfördelning pga. att 

andra intressenter och faktorer inte systematiskt belyses och i och med det så förekommer inte 

dessa faktorer på samma sätt och får ingen uppmärksamhet inom organisationen. Man måste här 

också bestämma kriterier för kvalitet, när den är bra och mindre bra. Kursen är ju en del av ett 

program eller en kommande examen. 

7.3 Metod; variationer av olika kursvärderingsmetoder 

Jag fortsätter därefter med det andra temat ”Metod”, med bl.a. diskussion av en modell över 

olika kursvärderingsmetoder, kategorisering och variation av dessa samt KURT. Jag avslutar 

temat med fyra slutsatser. 

7.3.1 Modell över olika kursvärderingsmetoder 

Det finns en stor variation av olika typer av kursvärderingsmetoder: formativa och summativa 

samt formella och informella. Övervägande del av de kursvärderingsmetoder som 

informanterna har beskrivit att de använder är formativa. De kursvärderingsmetoder 

informanterna gett som exempel har jag placerat in i en modell för att illustrera deras inbördes 

förhållande.  
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Figur 1: Metoder för kursvärdering: informella, formella, formativa och summativa. 

 

Modellen, se figur 1, består av fyra fält där jag kategoriserar informanternas beskrivningar av 

sitt arbete med kursvärdering utifrån förhållanden som jag funnit centrala.  

Informanternas har beskrivit att de använt sig av mail från studenter, samtal från studenter, 

samtal från lärare samt kursvärdering i mindre grupp på initiativ från lärare. Dessa har jag 

benämnt som informella/icke schemalagda kursvärderingsmetoder. Dessa metoder är placerade 

i den nedre halvan av modellen, vilken är indelad i två fält, ett summativt och ett formativt. Jag 

har placerat in de olika kursvärderingsmetoderna i de två fälten beroende på när de genomförs, 

under kursen eller efter kursens avslutande.  

Informanterna har också beskrivit att de använt sig av tvärgruppsmöten, mittkursutvärdering 

eller halvtidsutvärdering, muntlig utvärdering, studenterna utformar själva kursvärderingen, 

terminsutvärdering, slutkursvärdering efter kursslut, skriftlig kursvärdering i slutet av kursen 

samt KURT. Dessa har jag benämnt som formella/schemalagda kursvärderingsmetoder. Dessa 

metoder är placerade i den övre halvan av modellen, vilken också är indelad på samma sätt som 

den undre halvan, i två fält, ett summativt och ett formativt. Jag har även här placerat in de olika 

kursvärderingsmetoderna i de två fälten beroende på när de genomförs, under kursen eller efter 

kursens avslutande. 
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7.3.2 Kategorisering av kursvärderingsmetoder 

Att kategorisera kursvärderingsmetoder enligt denna modell, se figur 1,  kan belysa arbetet med 

kursvärdering på ett värdefullt sätt. Det kan även illustrera frågan med hur viktigt det är att ha 

ett klart uttalat syfte med kursvärderingen samt konstaterandet att summativ kursvärdering bör 

kompletteras med formativ kursvärdering. Jag har inget uttalat teoretiskt stöd för denna 

uppdelning annat än vad begreppen står för, men modellen är intressant i sin enkelhet utifrån 

aspekten att det finns olika typer av kursvärderingsmetoder med olika effekter, vilket man som 

kursansvarig högskolelärare kan använda sig av i planering och utveckling av kurser. 

7.3.3 Det är viktigt med en stor variation av kursvärderingsmetoder 

En stor variation av kursvärderingmetoder under kurser inom en utbildning gör att studenterna 

får en konkret erfarenhet av olika metoder som man kan genomföra utvärdering på, allt från den 

enklast till den mest komplicerade typen av metod. Man får en synergieffekt genom att 

studenterna skall värdera kursen, samtidigt blir det även ett inlärningstillfälle för studenterna, 

både för reflektion kring deras eget deras eget lärande men även en erfarenhet av en metod. (jmf 

Carlström & Carlström Hagman, s. 16 samt Giles, Martin, Bryce & Hendry, s. 26) Även 

informanterna konstaterar att genom att variera kursvärderingsmetoderna över tid under 

utbildningen skulle kunna öka studentens möjlighet till sådant lärande.  

7.3.4 Reflektion kring kursvärderingssystemet KURT 

Jag har i min undersökning inte haft fokus på kursvärderingsmetoden KURT utan fokus har 

legat på olika kursvärderingsmetoder i allmänhet. Trots detta har KURT till en stor del varit 

föremål för informanternas beskrivningar under intervjuerna, vilket också avspeglat sig både i 

resultatdelen och nu även i diskussionen. Jag har därför valt att reflektera över KURT i ett eget 

avsnitt i denna del av diskussionen.  

Sammanfattningsvis rörande informanternas beskrivning av kursvärderingsmetoden KURT kan 

man säga att de har många olika synpunkter om KURT. En del är positiva, men många av 

informanterna är kritiska i sina uppfattningar. Detta kan kort sammanfattas enligt följande: 

 Syftet med KURT känns oklart, bl. a. vad KURT skall kunna mäta. 

 Den låga svarsfrekvensen är otillfredsställande. 

Utifrån detta kan man anta att resultaten av KURT-värderingen kan vara problematiska att 

beakta rörande kursen och kursutvecklingen. Själva användandet av ett elektroniskt/datorstött 

kursvärderingssystem för summativ kursvärdering är det inte många som är kritiska till bland 

informanterna. Den kritik som framkommer om kursvärderingssystemet KURT baserar sig på 
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att syftet från andra nivåer i organisationen inte samspelar med syftet som kursansvarig har för 

kursvärderingen man vill använda i sin kurs. Det blir en intressekonflikt och flera syften i 

samma kursvärdering uppfattas som kontraproduktiva. Det verkar som att om resultatet av 

KURT skall vara användbart för den som är kursansvarig så måste det kompletteras med andra 

kursvärderingmetoder, vilket redan tidigare konstaterats. En summativ kursvärderingsmetod bör 

kompletteras med en formativ kursvärderingsmetod om syftet är att uppnå ökat 

studentinflytande och förbättrad kvalitet. 

7.4 Slutsats Metod 

 Den kursvärderingsmetod man använder sig av bör vara anpassad för syftet man har för 

genomförandet av kursvärderingen. 

Om syftet är oklart eller omedvetet blir det den metod man bestämt sig för att använda som 

bestämmer vad man skall komma fram till. 

Om syftet är klart eller medvetet så bestämmer det vilken metod man skall använda sig av.  

 Det är bra att öka variationen av kursvärderingsmetoder. 

För att ytterligare öka variationen av kursvärderingmetoder kan man snegla på hur andra gör, s. 

k. benchmarking, dels för att utöka metodfloran men även för att utveckla arbetet med kvalitet 

och studenternas inflytande. Det kan ske mellan institutioner, fakulteter men även mellan olika 

lärosäten, i och utanför Sverige. 

 Rörande kursvärderingsmetoden KURT så bör ett klart syfte med just den metoden skrivas 

fram för resp. nivå i organisationen, rektor, fakultet och institution.  

Finns det ett mer specifikt och tydligt syfte framskrivet från resp. nivå kan man som 

kursansvarig högskolelärare förhålla sig till denna kursvärderingsmetod på ett annat sätt än nu. 

Nu uppfattas resultatet från KURT som missvisande men det används ändå från ledningshåll 

som en indikator. På vad kan man fundera över? 

 Det är viktigt att även resultatet av andra former av kursvärderingsmetoder än KURT tas 

tillvara. 

I dagsläget är det resultatet av KURT som blir det enda offentliga dokument/resultat från kursen 

som diskuteras av ledningssidan, vilket kan ge en snedvriden bild av kursens genomförande. 

Andra kursvärderingsresultat kan vara nog så viktiga för kursutveckling, kvalitetsarbete och 

studentinflytande. Skall KURT fungera som ett kvalitetsinstrument bör den data som KURT 

genererar kompletteras med andra data, ex. vis från kursvärderingar genomförda med andra 

metoder men även annan form av data som kan spegla kursen mer i sin helhet.  



64 

7.5 Process; arbetet med kursvärdering är en process 

Jag går vidare med det tredje och avslutande temat ”Process” där jag diskuterar kursansvarigas 

arbete med kursvärdering. Slutligen avslutar jag temat med tre slutsatser. 

7.5.1 Arbetsprocessen 

Det är ett stort ansvar att vara kursansvarig och ansvaret tar aldrig slut utan pågår under hela 

året. Kursen befinner sig i en ständig förändringsprocess och arbetet med utvecklingen av 

kursen pågår ständigt. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med undervisande lärare och/eller 

kursteam.  

När jag analyserade informanterna beskrivningar av sitt arbete med kursvärdering så blev en 

modell tydligt, som illustrerar de kursansvarigas arbetsprocess med kursvärdering. De olika 

stegen i arbetsprocessen med kursvärdering är: 1. Förberedelse och planering, 2. 

Genomförande, 3. Uppföljning, 4. Återkoppling och 5. Utveckling. Dessa följer som en logisk 

process på varandra. 

 

 

Figur 2: Arbetsprocessen avseende arbetet med kursvärdering. 

 

Denna modell, se figur 2, grundar sig speciellt på informanternas beskrivning av arbetet med 

kursvärdering, men modellen överensstämmer också med andra modeller eller synsätt där 

planering av utbildning och planering av utvärdering är nära sammankopplade, framförallt den 

formativa utvärderingen, där man söker återkoppling kontinuerligt under utbildningen. Detta 

synsätt beskriver också Pettersen, utvärdering av undervisning och undervisning är i princip 
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samma sak sett från olika sidor. Han menar att utvärdering av undervisning bör ingå som en 

naturlig del av undervisningen och således som en naturlig del av undervisningsplaneringen.99
 

När man laborerar med att placerar in kursvärderingsmetoder i modellen, figur 2, antingen 

formativa (formell eller informell) eller summativa (formell eller informell) eller både och, ser 

man hur detta sedan påverkar utveckling av en kurs. Resultatet av formativ(a) kursvärdering(ar) 

får således också direkta effekter under pågående kurs, under momenten uppföljning, 

återkoppling och utveckling, direkt i kursen men även på kommande kurs. Resultatet av 

summativ(a) kursvärdering(ar) genomförs i slutet av kursen eller efter kursens genomförande 

och får således effekter efter genomförd kurs, under momenten uppföljning, återkoppling och 

utveckling, men först på kommande kurs. 

7.5.2 Utveckling av arbetsprocessen 

I samtalen med informanterna har det framkommit förslag på förändring vilket skulle bidra till 

att utveckla arbetsprocessen med kursvärdering. Förslagen ligger i huvudsak på en 

organisatorisk nivå än direkt i det praktiska arbetet med kursvärderingen.  

Det finns ett dilemma rörande den kursansvariges ansvar som bygger på att det finns en 

kontinuitet i ansvaret från kurs till nästa kurs, vilket ibland inte är självklart. Lösningen på detta 

skulle kunna vara att man rekrytera nästa kursansvarig utifrån det kursteam som oftast finns runt 

kursen för att upprätthålla ett fortlöpande sammanhang. Man uppger också att som kursansvarig 

saknar man en organiserad kommunikation mellan de som jobbar inom modulerna för kurserna, 

och även mellan modulerna, och de anser att det bör utvecklas. Det finns ett klart behov av att 

klargöra deras funktion eftersom det är ett komplext och krävande arbete som tar mycket tid.  

Det behövs möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte för de som 

är kursansvariga. Man uppger att det genomförs träffar för den som är kursansvarig som bidrar 

till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och där frågor om kursutveckling kan lyftas, 

men detta bör genomföras mer systematiskt för alla kursansvariga. Detta är inget som de som är 

kursansvarig kan organisera själva utan det behövs göras från andra nivåer i organisationen. Det 

kan organiseras från programledning eller från resp. institution. En tydligare organisering av 

arbetet runt och för de som är kursansvariga, skulle troligtvis bidra till en utveckling och 

kvalitetshöjning både av kurser men i slutändan även av program i sin helhet. 

7.6 Slutsats Process 

 Arbete med kursvärdering är en process och kursvärdering blir därigenom processinriktad.  

                                                 

99
 Pettersen, (2008), s. 367. 
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Det framkom under analysen av informanternas beskrivningar av sitt arbete. Det framkom även 

att det är en ständigt pågående process nära kopplat till arbetet med kursutveckling. 

 Det finns ett behov av att ta tillvara lärarnas synpunkter på kursen. 

Inom Lärarprogrammet är det särskilt vanligt med kurser över tio veckor med ett stort antal 

studenter, där det finns fler lärare än bara kursansvarig som jobbar i ett kursteam. Dessa lärares 

synpunkter på kursen bör tas tillvara, kanske på ett mer formaliserat sätt kanske genom en form 

av kursvärdering, men för lärare. Detta kan alltså genomföras på ett antal olika sätt, vilket också 

belysts i resultatdelen av denna undersökning.  

 Det finns ett behov av ett mer systematiskt organiserat stöd för de som är kursansvariga. 

Det kan vara kompetensutveckling, benchmarking, kontinuerliga möten mellan kursansvariga 

för att upprätthålla en dialog rörande progressionen inom och mellan moduler i utbildningen. 

Detta leder troligtvis till utveckling av och kvalitetshöjning av kurser och även utbildning som 

helhet. Detta kan göras på institutionsnivå, fakultetsnivå och rektorsnivå. 
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8 Fortsatt forskning 

Arbetet med denna undersökning har gett mig ännu fler frågor. Dessa frågor grundar sig på de 

utvecklingsförslag mina informanter angivit i intervjuerna, till processen med undersökningen 

samt till de slutsatser jag angivit i undersökningen. 

8.1 Att utforma kursvärdering kopplad till syftet 

Det är vanligt att resultatet av kursvärderingar påverkar konkreta delar i kursen såsom schema, 

litteratur, när seminarier skall ligga osv, men hur utformar man kursvärderingar så att 

studenterna får möjlighet att påverkad mer abstrakta delar såsom deras eget lärande, nivån på 

undervisningen kopplat till studentgruppen, samt hur redovisar man ett sådant resultat från en 

kursvärdering. Att man bytt litteratur eller ändrat i schema kan man ju lätt visa på, men hur 

visar men dessa mer abstrakta förändringar som är mer processinriktade? Hur utformar man 

kursvärdering – formativ och/eller summativ – när man arbetar med det i en process, med ett 

specifikt syfte för helheten och för delarna? Hur skall man utforma frågor på bästa sätt för att få 

fram svar som belyser syftet?  

8.2 Utveckla metoder och modeller för att få med studenterna 

Jag har konstaterat att det finns ett flertal olika modeller för att genomföra kursvärdering, med 

eller utan studenternas medverkan i genomförandet. Jag tror att det är viktigt att få med 

studenterna även i genomförandet, speciellt om man tänker på kursvärdering som en process i 

kursen. Det kan vara i planeringen av kursvärderingen, det kan vara i utformningen av 

kursvärderingen, det kan vara i hela processen (jmfr Carlström & Carlström Hagman, s. 16 samt 

Giles, Martin, Bryce & Hendry, s 26). Det kan också vara beroende på vilken 

kursvärderingmetod man använder, en del metoder är konstruerade så det inbjuder studenterna 

att vara med, att genomföra och att delta i kursvärderingar. Detta kan öka studentinflytandet, det 

kan öka svarsfrekvensen, det kan öka studenternas retention (jmfr Fisher & Miller, s. 23-25). 

och det kan öka samarbetet mellan studenter och kursteam i kursen (jmfr Fisher & Miller, s. 23-

25). Området skulle behöva undersökas mer ingående genom att lyfta fram goda exempel, 

belysa detta utifrån studenternas perspektiv samt även ta reda på om och i så fall hur olika 

kursvärderingsmetoders svarsfrekvens kan öka. 

8.3 Studentperspektivet bör belysas 

I denna undersökning är kursvärdering belyst endast från den kursansvarige högskolelärarens 

perspektiv. Studenternas perspektiv saknas, vilket bör bli föremål för en egen undersökning, 

gärna där man samtalar i fokusgrupper med studenter från ett antal olika utbildningar som 
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speglar olika discipliner. Erfarenheten från min egen undersökning, där jag genomförde 

enskilda intervjuer, är att en fortsättning på detta skulle kunna vara samtal i grupper. Därför 

skulle fokusgrupper där man samtalar med studenter vara intressant. 

8.4 Hur påverkar den pedagogiska metoden i kursen genomförandet av 

kursvärdering? 

Inom Lärarprogrammet finns olika undervisningsområden och forskningstraditioner 

representerade. I kursen har man ett pedagogiskt förhållningssätt vilket jag antar varierar 

beroende på disciplin, kurs, kursansvarig och även beroende på institution. Man kan anta att 

detta också påverkar de eller den pedagogiska metod som används i kursen. Detta vore 

intressant att fördjupa sig i, om och isåfall hur det pedagogiska förhållningssättet varierar samt 

hur det förhåller sig till användandet av olika kursvärderingsmetoder. Hur påverkar detta 

vilken/vilka kursvärderingsmetoder man använder? Hur resonerar man kring detta? 

8.5 En helhetsanalys av kurser bör bidra till kvalitetsarbetet vid lärosätet 

Kursvärdering kan och bör kompletteras med annan information om kursen för att få en 

helhetsanalys av kursen och, om man så vill, ett bidrag till lärosätets kvalitet på och utveckling 

av utbildning. Jag har i min undersökning inte på något sätt tagit ställning till om det är möjligt 

att genomföra detta i befintlig organisation. Jag har endast fört fram de slutsatser som 

framkommit i min undersökning. Det finns redan idag goda exempel på kursutvärdering, 

kursanalys osv. som skulle kunna lyftas fram. Det skulle även vara värdefullt att utveckla helt 

nya sätt att få fram vägar att analysera kurser på ett metodiskt och genomförbart sätt med redan 

existerande information om kursen, utan att behöva göra större och mer komplicerade insatser. 

Här finns det ett behov av utveckling. Jag ser alltså att det skulle vara värdefullt att fördjupa sig 

i hur denna ”helhetsbild” skulle kunna se ut och genomföras på ett användbart sätt för 

kvalitetsarbetet vid lärosätet. 
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Intervjuguide. 

1) Inledningsfrågor. 

a) Beskriva syftet med studien. 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om kursvärdering och dess betydelse för 

högskolelärarens arbete. Detta sker genom analys av kursansvariga högskolelärares 

uppfattningar om kursvärdering och kvalitetsarbete inom utbildning. 

 

Vad tycker du om att intervjuas av en kollega? 

 

 

Vad var det som gjorde att du accepterade att delta? 

 

 

Ser du nåt dilemma? 

 

 

2) Bakgrundsdata: 
 

Hur länge kursansvarig på universitetet? 

 

 

På Lärarprogrammet? 

 

 

Har du varit involverad i kurser på lärarprogrammet innan du fick ett kursansvar? 
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3) Kursvärdering i praktiken. 

Granström – syftet med kursvärdering: s. 7 - 16 

a) Meningen/syftet med kursvärdering: 

 

Vad är ditt syfte med kursvärdering? 

 

Finns det andra syften? 

 

Vad innebär kursvärdering för dig som kursansvarig högskolelärare? 

 

b) Verksamheten: 

 

Hur jobbar du som kursansvarig med kursvärdering? 

 

Stödfrågor: 

Kan du ge exempel? 

Kan du beskriva hur du arbetar med kursvärdering? 

Kursvärderingsmetoder som du använder – kan du ge exempel? 

 

Hur ser du på kursutvärdering? 

 

c) Kollegor: 

 

På vilket sätt samarbetar ni i lärargruppen med kursvärdering? 

 

Stödfrågor: 

Brukar du diskutera kursvärdering med dina kollegor? 

Vad diskuterar ni oftast då? 

Samarbetar du med någon annan hsklär kring kursvärdering? 

 

d) Problem: 

 

Vilka problem har du upplevt runt kursvärdering? 

 

Kan du beskriva dem isåfall? 
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4) Kursvärderingens påverkan på kursutveckling. 

Kursutveckling – kolla Marton, Toohey, Pettersson… 

Petterssen – kvalitetsarbete – s 369 – 402 

Toohey – Course Design – s. 4-20, s. 7, s. 21 – 43, s. 44 – 69 

Kursvärdering – kvalitet – Granström: s. 1, varför kursvärdering.  

 

a) Kursutveckling: 

Vad uppfattar du som avgörande för att en kurs skall utvecklas? 

 

På vilket sätt tycker du kursvärderingen påverkar kursens utveckling? 

 

b) Erfarenhet i kursen: 

I vilket avseende har du erfarenhet av att en kurs utvecklats pga. resultatet av 

kursvärdering? 

 

Kan du ge exempel? 

 

I vilket avseende har du erfarenhet att en kurs utvecklats pga. av andra faktorer? 

 

Kan du ge exempel? 

 

Har du några förslag på vad som skulle kunna bidra till att utveckla kurser kopplat 

till kursvärdering och kvalitetsutveckling? 

 

Kan du ge exempel? 

 

Är det något du/ni jobbar med? 

 

Om inte - vad skulle då behövas för att realisera det? 
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5) Kursvärderingens betydelse för kvalitetsarbetet inom utbildning. 
Kvalitetsarbetet; Petterssen,  

a) Uppfattningen om kvalitetsarbete i arbetet: 

 

Vad är/vad menas med kvalitetsarbete för en kursansvarig högskolelärare / för dig? 

 

Har du möjlighet att jobba med kvalitetsarbete? 

 

Hur gör du det? / Kan du ge exempel? 

 

b) Resultat och erfarenhet i organisationen: 

 

Förs resultatet av kursvärderingen vidare i organisationen? 

 

Kan du ge exempel? 

 

Förs erfarenheten av kursvärderingen vidare i organisationen? 

 

Kan du ge exempel? 

 

Tycker du att den erfarenheten tas tillvara och används som klokskap i andra 

utbildningssammanhang? 

 

Kan du ge exempel? 
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6) Kursvärderingens betydelse för studentinflytandet. 

 

Vad har du för uppfattning om kursvärderingens betydelse för studentinflytandet? 

 

Har du andra reflektioner kring kursvärdering och studenter? 

 

Skulle det kunna finnas några andra effekter än studentinflytande? 
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7) Avslutande frågor: 

 

Har du något som du skulle vilja tillägga kring det vi nu pratat om:  

 

a) Kursutvärdering? 

 

b) Kursvärdering?  

 

c) Kursutveckling? 

 

d) Kvalitetsarbete? 

 

e) Sammanfattningsvis? 

 


