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ABSTRACT 
 
Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att studera vilka uppfattningar 
kursansvariga lärare inom lärarutbildningen har gällande kursutvärderingar. 
Undersökningen är genomförd med hjälp av intervjuer där respondenter har delgett sina 
uppfattningar gällande kursutvärderingar i allmänhet, utvärderingsinstrumentet, aktuella 
ramfaktorer som kan vara rådande samt definitionen av begreppen kursutvärdera och 
kursvärdera. 
 
De slutsatser som går att dra är att den allmänna uppfattningen är att det finns en positiv 
inställning till kursutvärderingar i allmänhet. Vilka metoder och modeller som ska 
användas råder det delade meningar om men dock anser man att det inte går att skylla på 
ramfaktorernas inverkan som ett försvar mot själva genomförandet av kursutvärderingar.  
 
Studenternas delaktighet upplevs också som oerhört viktig men hur den ska ökas och hur 
medvetenheten hos den enskilda studenten ska höjas är inte helt och hållet klargjort. Det 
fungerar bra i vissa ämnen men inte alls i andra. Ett obligatorium kan vara lösningen 
men är inte en helt okontroversiell fråga för de kursansvariga. 
 
Definitionen av begreppen kursutvärdera och kursvärdera upplevs som problematisk och 
ett felaktigt användande av begreppen leder till en oklar situation som är till nackdel för 
hela utvärderingskulturen inom lärarutbildningen på högskolan i Kalmar. En tydligare 
skrivning bör finnas i dokumenten kring vad som gäller och som även klargör direktiven 
och ansvaret för hela utvärderingsprocessen från början till slut, från chefer till 
kursansvariga lärare och studenter. 



2 2

FÖRORD 
 
Att skriva detta examensarbete har varit något av det roligaste jag gjort under mina år på 
Lärarutbildningen. Givetvis har det varit upp och nedgångar, framför allt på grund av 
den tidspress som finns då man på tio veckor ska försöka prestera en bra och välarbetad 
uppsats. Att sitta framför datorn och skriva har varit roligt, att intervjua har varit 
intressant och att se ett färdigt arbete växa fram har varit fascinerande. 
 
Jag är tacksam för att jag fick möjligheten att skriva om den utbildning jag själv har gått 
och om ett område inom utbildningen som jag haft stort intresse för och som legat mig 
varmt om hjärtat. Jag tror och är tämligen säker på att jag i framtiden kommer att ha stor 
nytta av det arbete jag har lagt ner och framför allt det färdiga resultatet. 
 
Att få kursansvariga lärare att ställa upp på intervjuer trodde jag skulle bli problematiskt, 
men istället blev det tvärtom. Jag fick fler svar av intresserade kursansvariga än jag hade 
möjlighet att intervjua. Det är jag oerhört glad över och det gör mig också stolt över att 
jag gått en utbildning på en högskola där det finns så många intresserade, engagerade 
och inte minst hjälpsamma lärare. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till de personer som jag intervjuade, respondenterna. Att ni 
avsatte tid för att göra detta sätter jag stort värde på. Jag vet ju att även ni har fullt upp.  
Det var dessutom roligt att se att ni visade så stort intresse och engagemang för mitt 
ämnesområde. Det har gjort detta uppsatsskrivande till en ren fröjd.  
 
Jag vill även tacka min handledare, Lena Persson. Med henne har jag kunnat bolla idéer 
och hon har läst och flitigt kommenterat det jag gjort under hela perioden samt kommit 
med värdefulla tips. Hennes kunskap om högskolan och lärarutbildningen har varit till 
stor hjälp och har inspirerat mig till att göra ett bra arbete. Tack! 
 
Kalmar den 9 januari 2008 
Anna Hjorth 
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1 INTRODUKTION 
 
Under utbildningen i allmänhet och under VFU-perioderna i synnerhet har jag som 
lärarstudent försökt se mig själv som lärare ur ett utifrånperspektiv, jag har försökt se 
mig som handledaren eller eleverna ser på mig i min roll som lärare. Det har inte alltid 
varit lätt men med handledares hjälp har man blivit synad och utvärderad, vilket har varit 
oerhört viktigt för att jag ska utvecklas i min roll som lärare. 
  
Det som dock varit än mer viktigt har varit de skriftliga utvärderingar och den respons 
jag fått från mina elever. Det har inte bara gällt mig, i min roll som lärare, utan fokus har 
till lika stor del legat på den undervisning jag har bedrivit. Elevernas skriftliga och 
muntliga utvärderingar har till stor del varit det som hjälpt mig att utvecklas till den 
lärare jag är idag, till den lärare som inom kort ska ta examen. 
 
Utvärdering, uppföljning och kvalitetsgranskning har de senaste decennierna blivit 
nyckelord när de akademiska utbildningarna i Sverige varit i fokus. Enkelt uttryckt: 
”[k]valitetssäkring förutsätter utvärdering.”1 Att kvalitetsgranska utbildningar och kurser 
görs på en mängd olika sätt, både nationellt och inte minst lokalt på universitet och 
högskolor. Fokus i denna uppsats kommer att vara de lokala kursutvärderingarna och 
uppfattningarna om dessa inom lärarutbildningen. 
 
Daniel Kallós sätter ord på det jag tänker: ”Få universitets- och högskoleutbildningar har 
utvärderats så ofta och så kontinuerligt som lärarutbildningen.”2 Det skrev han i 
samband med den förnyade lärarutbildningens intåg år 2001, men jag tror att det 
fortfarande finns en stor sanning i det påståendet idag, sju år senare.  
 
Lärarutbildningen har varit och är en het potatis inom dagens utbildningspolitik och är 
väl omdebatterad i media.3 Den allmänna åsikten är att lärarutbildningen måste hålla hög 
kvalitet för att samhället ska få de välutbildade och komptenta lärare som behövs för att 
utbilda dagens barn och ungdomar. För att nå fram till en lärarutbildning med hög 
kvalitet krävs att den kontinuerligt granskas ingående. 
 
Inom svensk universitets- och högskoleutbildning finns kursvärderingar reglerat i bland 
annat Högskoleförordningen.4 Det är inget som för varje universitet eller högskola är 
valfritt utan är något som man har en skyldighet att göra. Högskolorna och 
universitetens ledning och kursansvariga lärare har i och med detta ett stort ansvar.  
Vilken uppfattning kursansvariga lärare har om kursutvärderingar inom 
lärarutbildningens kurser är centralt i denna uppsats. Jag tror även resultatet i denna 
uppsats är applicerbart även på andra skolformer och verksamheter med stark 
utvärderingskultur. 

                                                 
1 Gustafsson (1994) s. 29 
2 Kallós (2001) s. 7 
3 Exempelvis Franke m.fl. Internet, 071128; Jällhage, Dagens Nyheter, Internet, 070820 & Linder, Internet 
070429 
4 SFS 2000:651 
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer en definition av begreppet utvärdering att göras samt en 
redogörelse för distinktionen mellan begreppen kursvärdering och kursutvärdering. 
Dessutom finns en redogörelse för de styrdokument som på nationell nivå reglerar 
kursutvärderingen, detta för att få den adekvata grund som behövs för att förstå 
kursutvärderingar ur det perspektiv som är fokus i denna uppsats. 
 
Det finns även en redogörelse av utvärderingens historiska utveckling. De mest centrala 
frågorna när det gäller utvärderingar i allmänhet, enligt begreppsdefinitionen nedan, 
beskrivs också. Utöver de nationella styrdokumenten kring kursutvärdering finns även 
en redogörelse för de lokala förutsättningar och de dokument som gäller för Högskolan i 
Kalmar. För att klargöra vilka ramar som finns och som är rådande när det gäller bland 
annat kursutvärderingar används Urban Dahllöfs ramfaktorteori.5 
 

2.1 Begreppsdefinition 
 
För att underlätta läsandet av denna uppsats och för att inga missförstånd ska uppstå 
krävs inledande förklaringar av de begrepp som kommer att användas kontinuerligt 
genom uppsatsen. Dessa är utvärdering, kursvärdering samt kursutvärdering. 

2.1.1 Utvärdering 
 
Ordet utvärdering är en försvenskning av det engelska ordet evaluation och i det svenska 
språket används även begreppet evaluering som en synonym till utvärdering. Franke-
Wikberg och Lundgren menar att ”[i] grunden innebär en utvärdering att uttala en 
värdering, en kvalitativ bedömning av något”.6 
 
Sandberg och Faugert använder sig av definitionen att en utvärdering syftar på ”en 
systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse”.7  
 
Det författarna avser med en systematisk undersökning är att arbetssättet är 
metodologiskt och organiserat, vilket betyder att utvärderingen genomförs på ett 
strukturerat sätt och att vetenskapliga metoder används enligt rådande principer. 
Aktiviteten som utvärderingen syftar till att undersöka är specifikt utvald inom ett 
speciellt område. Det kan till exempel vara ett projekt, en insats eller ett program. Med 
en aktivitets värde och betydelse avser man värderingen av det insamlade materialet 
utifrån bestämda kriterier. Utgångspunkten för hur en aktivitet ska bedömas är ofta 
uppsatta mål för den aktuella aktiviteten. Mål är därför exempel på ett kriterium som 
man utgår ifrån när en utvärdering ska genomföras. Andra kriterier kan vara jämförelse 
med liknande verksamheter eller uppställda förväntningar på en aktivitet. Dessa och 
                                                 
5 Dahllöf (1999) s. 5-29 
6 Franke-Wikberg & Lundgren (1982) s. 10 
7 Sandberg & Faugert (2007) s. 13 
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andra kriterier för hur man ska bedöma eller värdera en aktivitet är det som styr när 
materialet i utvärderingen ska samlas in.8 
 
Karaktären av en pedagogisk utvärdering hör ihop med hur svaren ser ut på fyra 
grundläggande frågor, menar Franke-Wikberg och Lundgren. De faktiska svaren på 
frågorna tillsammans med en kombination av svaren ger specifika definitioner av vad 
utvärdering inom pedagogisk verksamhet är. De fyra frågorna är: 
 

1. Vad skall utvärderas? 
2. För vilket syfte och för vem sker utvärderingen? 
3. Hur skall utvärderingen ske? 
4. Vem utför utvärderingen?9 

 
Definitionen, enligt Wallin, är att utvärdering eller evaluering ”är ett observerat värde 
jämfört med ett förväntat värde, en standard […] I en förståelseinriktad ansats till 
utvärdering är det mera adekvat att tala om att utvärderingen består i att bilda kunskap 
som jämförs med en standard”.10  
 
Även då en del av utvärderingsbegreppets alla definitioner skiljer sig på vissa punkter så 
finns det ändå något gemensamt för de flesta av definitionerna. Ove Karlsson menar att 
den gemensamma nämnaren i definitionerna är att det finns ett värderande element i 
utvärderingen. Tanken är att utvärderingen ska ge uttryck åt ett värdeomdöme och inte 
enbart mäta eller beskriva en aktivitet eller verksamhet. För att kunna uttrycka ett 
värdeomdöme krävs det att det finns uppställda kriterier att jämföra med, till exempel 
mål och värderingar.11 

2.1.2 Kursvärdering och kursutvärdering 
 
Både kursvärdering och kursutvärdering används frekvent i litteratur kring ämnet 
kvalitetsutveckling och för att veta skillnaden mellan de båda begreppen görs här en 
definition. 
 
Kursvärdering är svenska språkets motsvarighet till ”student evaluation”. I en studie av 
Appelqvist och Arvidsson görs definitionen av kursvärdering som ”studenternas 
bedömning av pågående eller avslutad kurs eller kursavsnitt”.12  
 
Med kursutvärdering menas istället ”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”.13 
 

                                                 
8 Sandberg & Faugert (2007) s. 13-14 
9 Franke-Wikberg & Lundgren (1982) s. 10 
10 Wallin (1981) s. 162 
11 Karlsson (1995) s. 55 
12 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 27 
13 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 27 
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Skillnaden i dessa två tämligen svårdefinierade begrepp förstås i det praktiska 
användandet av dem. 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. Appelqvist och Arvidsson menar att det viktigaste syftet med en 
utvärdering är att se om utbildningen eller kursens mål har uppnåtts, inte bara om 
studenterna själva anser eller uppskattar att så har gjorts. Därför måste man ta hänsyn till 
andra faktorer, till exempel examinationsformer och examinationsresultat.14 
 
Även Franke-Wikberg påvisar den förstärkta innebörden av utvärderingsbegreppet som 
något mer än bara en värdering. Hon menar att det oavsett vilken typ av utvärdering som 
görs, på en kurs, utbildning eller en enskild högskola, så ska det finnas information kring 
tre komponenter; förutsättningar, process och resultat.15  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att när begreppet kursutvärdering används enligt den 
definition Appelqvist och Arvidsson gör kring distinktionen mellan värdering och 
utvärdering, tillsammans med Högskolverkets två synsätt på kursutvärdering blir bilden 
mer tydlig kring vad som avses med kursutvärdering och kursvärdering. Definitionerna 
gjorda av Franke-Wikberg och Lundgren samt Sandberg och Faugerts är de definitioner 
som fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen.  
 
Det är svårt att skilja mellan begreppen kursutvärdera och kursvärdera, som Appelqvist 
och Arvidsson påpekar. För att underlätta läsandet av denna uppsats så kommer 
begreppet kursutvärdering att användas, om det inte tydligt framgår att det är den 
korrekta definition av kursvärdering som gjorts ovan som är aktuell. När det gäller 
dokumenten för Högskolan i Kalmar använder man båda begreppen. 
 

2.2 Utvärderingen i en historisk tillbakablick 
 
Sekelskiftet 1900 kan sägas vara en startpunkt för utvärderingens utveckling i Sverige. 
Vid den tiden började utvärderingen kännetecknas av mätning. Det var genom mätning 
man kunde se resultat på en aktivitet. Denna period bestod fram till 1940-talet och kallas 
den första generationens utvärdering.16 
 
Efter andra världskriget bestod utvärderingen uteslutande av en specifik metod, en 
standardiserad insamling av kvantitativa uppgifter. Mer forskning inom området gjorde 
att formen för utvärdering ändrades mer och mer. Istället för fokus på kvantitet och 
standardiserad insamling av material blev kvalitativa metoder mer användbara och 
förståelsen för det aktuella utvärderingsobjektet blev större.17  
 

                                                 
14 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 27 
15 Franke-Wikberg (1992) s. 17 
16 Jerkedal (2001) s. 23-26 
17 Sandberg & Faugert (2007) s. 14-15 samt Guba & Lincoln (1989) s. 22-26 
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Utvecklingen under efterkrigstiden kom att gå från individutvärdering till 
programutvärdering, från summativ18 till formativ19 utvärdering för att slutligen uppstå i 
form av en teoribaserad utvärdering där det handlade om att inte bara beskriva utan även 
kunna förklara en verksamhet utifrån fastställda ramar.20 
 
Förändringarna av utvärderingar skedde framför allt under 1960- och 70-talen och var 
ett resultat av de genomgående reformer som genomfördes inom skolan. Det blev allt 
viktigare med utbildningens innehåll samt med verksamhetens utveckling och det var 
inte bara verksamhetens resultat som låg i fokus. Den teoribaserade utvärderingen blev 
en följd av detta vilket fordrade en ökad medvetenhet om utvärderingen som instrument. 
Denna form av utvärdering krävde en på förhand bestämd referensram baserad på 
kunskap om de uppgifter och funktioner skolan och utbildningen hade. Dessutom 
krävdes en tydligare definition kring vad som var det aktuella utvärderingsobjektet.21 
 
Sandberg och Faugert beskriver hur utvärderingen utvecklats på 1980- och 1990-talen. 
Delaktighet kom att bli ett begrepp som användes mer kontinuerligt inom 
utvärderingsforskning och en ny utvecklingstrend tog fart i form av Fourth Generation 
Evaluation22, den fjärde generationens utvärdering23. Denna utveckling av utvärderingen 
som metod betonar deltagarperspektivet och bygger på öppenhet. Olika parter inom en 
specifik verksamhet och deras farhågor utgör utgångspunkten och är styrande i själva 
utvärderingen. Författarna påpekar att det har skett en radikal förändring av 
utvärderingen som process under 1900-talet. Från att ha varit resultatstyrd av olika 
makthavare inom politik och myndigheter till att idag vara en arena av öppenhet för att 
skapa möjligheter till utbyte av kunskaper och perspektiv.24 
 
Den tidigaste forskningen kring utvärdering kom i första hand från USA. I Boston 
gjordes 1845 det första försöket att utvärdera skolors prestation. Detta steg kom att bli 
oerhört viktigt för utvärderingens utveckling eftersom det var då man började använda 
elevers provresultat som den främsta källan för att utvärdera en skolas effektivitet. Det 
var dock inte förrän på 1970- och 1980-talet som man insåg att utvärderingstekniken och 
metoderna måste förbättras grundligt för att svara mot de förväntningar som fanns på 
utvärderingsprocessen.25 

                                                 
18 En summativ utvärdering är mål- och effektorienterad och avser att bedöma och värdera ett program för 
att kunna ge beslutsgrund för kommande satsningar/neddragningar inom en verksamhet. Ur Sandberg & 
Faugert (2007) s. 19-20, Franke-Wikberg (1989) s. 36-37, Jerkedal (1990) s. 9-10, Dahllöf (1995) s. 10-13 
19 En formativ utvärdering avser att stärka eller göra det utvärderade objektet bättre. Syftet med 
utvärderingen är att skapa någon form av utveckling och lärande, en mer teoriinriktat utvärdering. Ur 
Sandberg & Faugert (2007) s. 19-20, Franke-Wikberg (1989) s. 36-37, Jerkedal (1990) s. 9-10, Dahllöf 
(1995) s. 10-13 
20 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 680 
21 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 680 
22 Författarna Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln (1989) som var de som lanserade begreppet har även 
skrivit en bok med just namnet Fourth Generation Evaluation. 
23 Första generationens utvärdering - mätning, Andra generationens utvärdering – beskrivning, Tredje 
generationens utvärdering – bedömning och Fjärde generationens utvärdering - delaktighet, ur Guba & 
Lincoln (1989) s. 22-31 
24 Sandberg & Faugert (2007) s. 16 
25 Stufflebeam (2000) Evaluation Models, Internet, s. 5, 15-16 
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I Sverige var det först på 1980- och särskilt på 1990-talet som begreppet fick en större 
betydelse. Det var då framför allt inom den offentliga verksamheten som det blev 
aktuellt.26 
 
Utvärdering används i olika sammanhang, framför allt inom utbildning men även inom 
den privata sektorns ekonomiska resultatstyrning och kontroll. Under de senaste 20 åren 
har utvärderingen inom den offentliga och privata sektorn närmat sig varandra, då under 
benämningen resultatstyrning.  
 

När styrning sker genom för skilda verksamheter adekvata formuleringar av mål och 
när genomförandeansvaret läggs på verksamheten, följer behovet av att utvärdera för 
att fastställa i vilken grad uppställda mål har nåtts. […] Kraven på effektivitet i skilda 
verksamheter, oavsett om de är privata eller offentliga, har ökat.27 

 
Utvärdering är en del av det moderna samhället och det finns ett ständigt behov av nya 
former och metoder för utvärdering. Det påpekas att utvärderingen är det verktyg som 
ska skapa eller ge verksamheter underlag och förutsättningar till förändring och 
förbättring. Utvärderingen som verktyg har ur den aspekten två huvudsakliga 
kunskapssyften, ett instrumentellt och ett upplysande syfte. Med det instrumentella 
syftet menar man ”att utvärderingen ska ge direkta anvisningar om hur den utvärderade 
verksamheten kan eller bör ändras”. Det andra kunskapssyftet, det upplysande syftet, 
pekar på ”att utvärderingen ger ökad insikt och förståelse av verksamhetens villkor”.28   
 
Berit Askling menar att när samhället förändras så ställs det också krav på att den högre 
utbildningen är en motor i förändringsarbetet och hela tiden förnyar sig själv. Många 
försvarar sig mot de utvärderingskrav som kommit från högre instanser och anser att 
kvaliteten alltid har utvecklats och varit aktuellt att vårda inom högre utbildning. Det 
som är nytt, vilket Askling menar, är just kravet från statsmakten att utvärderingen är det 
instrument som ska visa hur kvaliteten är inom högre utbildning. Ytterligare ett nytt krav 
är att utvärderingen också ska vara ett verktyg i en beslutsprocess. Denna beslutsprocess 
präglas av ”idealet om den självlärande och självkorrigerande och självprövande 
organisationen”.29  
 
I dagens debatt om akademiska studier diskuteras kursutvärderingen och två viktiga 
synsätt på kursutvärdering som verktyg urskiljs från Högskoleverkets sida. Det första 
synsättet framhåller kursutvärderingen som ett verktyg för ökat studentinflytande. Det 
andra synsättet betonar kursutvärderingen som ett verktyg för kvalitetsarbete inom 
institutionen och inom högskolan/universitetet.30  
 

                                                 
26 Sandberg & Faugert (2007) s. 17 
27 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 679 
28 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 679 
29 Askling (1998) s. 42 
30 Högskoleverket (2004) s. 13 
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2.3 Nationella styrdokument 
 
Det finns dokument som tydligt reglerar betydelsen av kursutvärderingar inom svensk 
universitets- och högskoleutbildning. Styrdokument finns med utgångspunkt från 
nationell nivå ner till lokal nivå. Bergström m fl. visar i en modell, från en studie på 
Umeå universitet, vilka dokument som är aktuella när det gäller kursutvärdering och på 
vilken nivå de verkar.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Avbildad modell från Bergström m fl.32 Visar styrdokumenten från nationell- till 
lokal nivå. 
 
Överst i modellen på nationell nivå finns högskoleförordningen33 där vikten av 
kursutvärderingar klart och tydligt lyfts fram. I kapitel 1 § 14 står det specifikt att 
”[h]ögskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan”.34 
 
Direkt underordnat högskoleförordningen och regeringens tillägg i densamma, i 
Bergströms modell, finns högskolelagen där tankarna om kursutvärdering har 
formulerats som en lag. I högskolelagen står det i första kapitlets § 4a att ”[s]tudenterna 
skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall 
verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen”.35 
 

                                                 
31 Bergström m fl. (2006) s. 17 
32 Bergström m fl. (2006) s. 17 
33 I modellen visas överst Regeringens proposition 1999/2000:28 som är tillägget till 
Högskoleförordningen 1993:100 och som behandlar kursvärderingar.  
34 SFS 1993:100, förordning 2000:651 
35 SFS 1992:1434, lag 2000:260 
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Förutom det som står reglerat i högskoleförordningen samt i högskolelagen finns det 
även i den uppföljning som Högskoleverket gjorde 2003 klart och tydligt beskrivet att 
reglerna om delaktighet och studentinflytande är en kvalitetsfråga inom kurser och 
utbildningar. Studenten ska ses som en viktig tillgång för utvecklingsarbetet med kurser 
och utbildningar inom högre utbildning i Sverige.36 
 
Det påpekas även i rapporten att det inte bara är den kollektiva delaktigheten i form av 
studentrepresentanter i beslutande, beredande och rådgivande organ utan också den 
enskilde studentens engagemang och påverkan som främjar kvalitetsutveckling och 
studentinflytande.37 
 
Genom ovanstående skrivningar i både högskoleförordningen och högskolelagen är det 
tydligt fastlagt på nationell nivå att det inte finns någon valfrihet hos de enskilda 
högskolorna och universiteten i fråga om bestämmandet om kursutvärderingar ska 
genomföras. I Högskoleverkets rapport Kursvärdering för studentinflytande och 
kvalitetsutveckling – en antologi med exempel från elva lärosäten påpekas det särskilt att 
”alla kurser inom högre utbildning med en fastställd kursplan berörs av kravet på 
kursutvärderingar”.38 
 
Alla högskolor och universitet har konkretiserade dokument för sin verksamhet och 
tillsammans ger dessa dokument, nationella och lokala, entydiga riktlinjer för hur 
kursutvärderingarna skall användas. Den centrala styrning som finns lämnar i sin tur 
vidare ansvaret åt de kursansvariga på högskolorna/universiteten. Det är i denna 
överlämning glappet uppstår och som har lämnat brister i kursutvärderingssystemen på 
högskolorna och universiteten. Det saknas fortfarande metoder och rutiner för att 
implementera och följa upp kursutvärderingar inom den högre utbildningen i Sverige.39  
 

2.4 Utvärderingsinstrumentet 
 
Utvärderingen är det enskilt mest använda instrument för att bedöma och värdera olika 
slags verksamheter. Om utvärderingen används på rätt sätt så är den en ovärderlig hjälp i 
arbetet med att åstadkomma förändringar och förbättringar av verksamheten. Hagström 
påpekar dock att ”lika positivt som det kan vara när det [utvärderingen] används rätt och 
med vällovliga syften, lika destruktivt och dödande kan det vara om det [utvärderingen] 
används felaktigt eller med oklara och tvetydiga syften”.40 
 
För att få en utvärdering till den positiva hjälp som den kan vara krävs det ett tydligt mål 
och syfte med genomförandet. Det finns olika frågor som bör ställas och som bör vara 
besvarade för att en utvärdering ska få det bästa resultatet att utgå ifrån. Dessa frågor är 

                                                 
36 Högskoleverket (2003) s. 50-54 
37 Högskoleverket (2003) s. 50-54 
38 Högskoleverket (2004) s. 12 
39 Högskoleverket (2004) s. 11 
40 Hagström (1998) s. 17 



13 13

till exempel vad ska utvärderas, hur, när och varför ska det göras, vilka ska utvärdera 
och för vem sker utvärderingen.41 

2.4.1 Syfte med kursutvärdering 
 
När en utvärdering ska genomföras handlar det om att den första och mest 
grundläggande frågan är besvarad på ett så detaljerat sätt som är möjligt. Frågan det 
handlar om är varför. Under frågan varför lyfts utvärderingens syfte, bakgrund, motiv 
och resultatets användning fram som det mest elementära att redogöra för innan man kan 
gå vidare från teori till praktik. Denna del uppfattas ofta som ganska självklar och i 
många fall genomför man utvärderingen utan att fundera mer över just denna aspekt; 
varför utvärderingen genomförs.42  
 
Det finns flera anledningar till att en utvärdering ska genomföras. Ofta är det ett slags 
beslutsdokument som ligger till grund och där finns direktiv och motiv, ibland inte helt 
tydligt framskrivna, till syftet med utvärderingsgenomförandet. Sandberg och Faugert 
menar att det är bra att tidigt systematiskt försöka beskriva de aktuella motiven till 
varför utvärderingen ska göras. Detta blir värdefullt i utvärderingens senare skede då en 
tolkning av materialet ska göras samt vid användning av utvärderingsresultatet.43 
 
Att kunna svara på varför- frågor i inledningsskedet när det gäller utvärderingen är 
oerhört viktigt. De kritiska frågor som kan ställas inledningsvis, för att precisera 
utvärderingens motiv, är till exempel vad utvärderingen ska användas till, vad 
bakgrunden till utvärderingen är och vem som har tagit initiativ till att utvärderingen 
görs. Andra frågor som också bör ställas är varför utvärderingen görs just nu och hur väl 
utvärderingen är förankrad i organisationen. Svaret på dessa och liknande frågor skapar 
en ökad förståelse och bättre förutsättningar för den kommande utvärderingen.44  
 
Om det analytiska inledningsarbetet gjorts grundligt, med hjälp av bland annat 
ovanstående kritiska frågor, innan det praktiska utvärderingsarbetet börjar finns det 
många fördelar att dra nytta av i det vidare arbetet: 
 

1. En förförståelse för utvärderingsobjektet som ger bättre förutsättningar att 
för [sic!] göra en adekvat analys av insamlade data. 

2. Förutsättningar för att utvärderingen blivit tydligt avgränsad och inte för 
omfattande har skapats. 

3. Risken för att få en utvärdering som inte går att använda som det var tänkt 
har reducerats.45  

 
En av frågorna som också bör ställas när en utvärdering ska genomföras är för vem 
utvärderingen är avsedd. Att fastställa målgruppen är en av de enskilt viktigaste 
punkterna inför ett utvärderingsarbete. Hagström påpekar dock att det inte går att 

                                                 
41 Sandberg & Faugert (2007) s. 33-61 
42 Sandberg & Faugert (2007) s. 35 
43 Sandberg & Faugert (2007) s. 36 
44 Sandberg & Faugert (2007) s. 36-37 
45 Sandberg & Faugert (2007) s. 37 
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förhindra att en utvärdering används i fel syften eller missbrukas, men genom förtroende 
deltagande parter emellan kan utvärderingen bli det starka och effektiva verktyg som det 
har förmåga att vara.46 
 
Även Jan-Axel Kylén skriver i sin bok Utvärdera skolan att det är viktigt att kunna svara 
på frågan för vem man utvärderar. Han menar att svaret på den frågan är tämligen enkelt 
i teorin, att ”[u]tvärderingen görs åt den som skall använda resultatet av 
utvärderingen”.47 Det Kylén också påpekar är att den som ska göra en utvärdering måste 
vara medveten om att utvärderingsresultatet ska användas och påstår även att det är en 
skyldighet att utvärderingens resultat påverkar både arbetsinsatsen och arbetssätten inom 
verksamheten.48 
 
Är syftet med utvärderingen grundligt framskrivet och motiverat för de som berörs, 
tillsammans med svaret på frågan för vem utvärderingen görs, finns goda förutsättningar 
att utvärderingen kommer att bli lyckad.49 

2.4.2 Utvärderingens utformning 
 
När en utvärdering ska genomföras är det, utöver att klargöra syftet med utvärderingen, 
också viktigt att klargöra vad det är som ska utvärderas, vilket som är det aktuella 
utvärderingsobjektet. Kvalitetsaspekten är något som kommer in under den här frågan 
och det handlar ofta om att antingen utvärdera kvaliteten eller utvärdera det förlopp som 
om möjligt ska leda fram till högre kvalitet.50 
 
Sandberg och Faugert redogör för ytterligare tre faktorer, utöver fastställande av 
utvärderingsobjektet, som måste klargöras i inledningsskedet. För det första måste de 
kärnfrågor som man vill ha besvarade anges. Författarna menar att mellan en och fyra 
frågor är passande beroende på vad som ska utvärderas. Det krävs dessutom en 
kompetens kring det ämnesområde som är fokus för utvärderingen för att rätt frågor ska 
kunna ställas. De utvalda frågorna till utvärderingen måste dessutom vara tydligt 
avgränsade för att de ska kunna besvaras i utvärderingen.51  
 
För det andra måste värderingskriterier bestämmas mot vilka resultatet ska jämföras. 
Dessa är det styrande för utvärderingen och måste även rangordnas. Det är ofta 
förutbestämda mål som finns tydligt framskrivna som är det vanligaste 
värderingskriteriet. Ytterligare kriterier kan vara framkommen kritik, resultat från 
tidigare utvärderingar eller förväntningar från ledning. Innan nästa steg i 
utvärderingsprocessen tas kan det vara bra att delge ”beställaren” vilka 
värderingskriterier som valts. Sandberg och Faugert menar att det är viktigt att klargöra 
dessa värderingskriterier för ”beställaren”. Detta för att minska risken att 

                                                 
46 Hagström (1998) s. 18 
47 Kylén (1994) s. 14 
48 Kylén (1994) s. 14-15 
49 Hagström (1998) s. 17-18 
50 Hagström (1998) s. 17 
51 Sandberg & Faugert (2007) s. 39-40 
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utvärderingsresultatet, i de fall då det är oväntat eller negativt, inte känns igen eller vill 
kännas vid av ”beställaren”.52 
 
För det tredje är det också viktigt att utforma frågeställningar för datainsamlingen, så 
kallade utvärderingsfrågor. Dessa frågor används för att belysa de tidigare valda 
kärnfrågorna för utvärderingen. Exempel på utvärderingsfrågor kan vara styrkor och 
svagheter, måluppfyllelse, resurser, verksamhetens inriktning och attityder. Är dessa tre 
faktorer klarlagda och förberedda tillsammans med ett tydligt utvärderingsobjekt är 
utvärderingens ”vad-del” fullständigt. Det ”handlar alltså om att säkerställa att 
utvärderingen genererar fullständiga svar och att vi får ’bra svar på rätt frågor’”.53 
 
När det gäller hur formuleringarna är i förordningarna så finns det inte reglerat hur 
formen för kursvärderingarna ska vara, utan det lämnas till varje högskola och 
universitet att själva utforma. Det Högskoleverket dock påpekar när det gäller 
utformningen är att det är viktigt att både studenterna och lärarna får komma med sina 
synpunkter samt att integriteten inte kränks hos någon av grupperna.54 

2.4.3 Utvärderingens genomförande 
 
Arja Virta redogör för den nya utvärderingskulturen i skolan och menar att den nya 
synen på inlärning har skapat ett paradigmskifte även när det gäller utvärdering. Det 
handlar inte längre om att bedöma det eleven gör rätt och fel utan utgår nu istället från 
den humanistiska psykologins grundtankar om stöd för individens utveckling, behov och 
självstädiga tänkande. Det är därmed den formativa utvärderingen, som Sandberg och 
Fraugert definierade, som ligger i fokus i den nya utvärderingskulturen. Virta påpekar 
även att avsikten med den nya utvärderingskulturen är att skapa ett tydligare och mer 
positivt samband mellan läroplaner, inlärning och utvärdering.55 
 
När Virta diskuterar utvärdering och den nya utvärderingskulturen i skolan handlar det 
om eleven, läraren och undervisningen. Detta skiljer sig tydligt från akademisk 
utbildning i Sverige men paralleller kan dras i många avseenden. Virta menar att 
utgångspunkten när det gäller att skapa en välgrundad utvärdering i skolan är att läraren 
har en positiv syn på utvärderingen och ser den som en väsentlig del av undervisningen. 
Det är inte något som är specifikt för förskola, grundskola och gymnasium utan gäller 
även akademisk utbildning.  Virta visar på utvärderingens viktiga funktion samt 
nödvändigheten  
 

att betona öppenhet och genomskinlighet i evaluering och se på evaluering mer och 
mer som en interaktionsprocess men också som kommunikation. […] Förtroende för 
skolan och läraren beror på att alla parter har skäl att tro att evaluering bygger på 
vettiga kriterier och att den genomförs jämlikt och med teknisk noggrannhet. Öppen 

                                                 
52 Sandberg & Faugert (2007) s. 39-40 
53 Sandberg & Faugert (2007) s. 40-41 
54 Högskoleverket (2003) s. 59 
55 Virta (2004) s. 155 samt Sandberg & Faugert (2007) s. 19-20 
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kommunikation spelar en viktig roll för den som vill skapa förtroende, det innebär 
också viljan att diskutera evalueringar och ta hänsyn till elevernas synpunkter.56 

 
I Högskolverkets rapport påpekas det också hur viktig lärarens roll är när det gäller 
kursvärderingarna. Lärarens engagemang och lyhördhet är a och o för att 
kursvärderingarna ska bli bra genomförda.57 
 
För att en utvärdering ska uppnå bästa möjliga resultat måste inblandade parter förstå 
hur utvärderingen ska gå till. Det måste finnas en överenskommelse mellan de som 
konstruerar och de som genomför utvärderingen, kring förutsättningarna runt 
utvärderingen. Även tidsaspekten är en viktig faktor som inte går att bortse ifrån. Det är 
svårt att säga när den bästa tidpunkten är för att genomföra en utvärdering, men en för 
tidigt eller för sent gjord utvärdering är inte det mest optimala. Det måste finnas något 
att utvärdera samtidigt som det inte får ha gått för lång tid så att utvecklingsarbete 
omöjliggörs. När rätt tidpunkt är för en utvärdering är tämligen godtyckligt men enligt 
Hagström ”är det bättre att låta en utvärdering vara något sen än för tidig”.58   

2.4.4 Delaktighet 
 
En av faserna i utvärderingens planeringsprocess handlar, enligt Sandberg och Faugert, 
om att fastslå vilka som är berörda av utvärderingen, vilka ytterligare som bör vara 
innefattade i utvärderingen samt vem eller vilka som är genomförare av utvärderingen. 
När det handlar om vilka som är berörda av utvärderingen kan det till exempel vara 
finansiär, målgruppen för åtgärden och beslutsfattare. Dessa kan involveras i 
utvärderingens datainsamling, analys och uppföljning.59  
 
Genom delaktighet av berörda parter i fler än en del av utvärderingen skapas större 
legitimitet och trovärdighet av utvärderingens resultat. Detta medför att resultatet 
verkligen kan komma till nytta och användas för att förbättra och utveckla. Dock måste 
man ställa antalet och vilka som involveras i utvärderingen samt graden av medverkan i 
förhållande till det inledande syftet med utvärderingen. För stor delaktighet i för många 
skeden av utvärderingsprocessen kan påverka objektiviteten och därmed också 
trovärdigheten.60 
 
När det gäller att utvärdera utbildning i form av kurser och program inom akademisk 
utbildning i Sverige så är den allmänt viktigaste deltagargruppen för en formativ 
utvärdering de som medverkat i kursen/programmet. Denna sorts utvärdering genomförs 
för att utveckla verksamheten och de delaktiga är till exempel studenter, föreläsare och 
kursansvariga.61  
 

                                                 
56 Virta (2004) s. 166 
57 Högskoleverket (2003) s. 58 
58 Hagström (1998) s. 18 
59 Sandberg & Faugert (2007) s. 45 
60 Sandberg & Faugert (2007) s. 46 
61 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 28-29 
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Ekstrand påpekar i sin text att studenternas medverkan är avgörande. Det framgår klart 
och tydligt i högskoleförordningen samt i högskolelagen att studentmedverkan, när det 
gäller kursvärderingsarbetet, är något högskolorna aktivt måste arbeta med. Hon menar 
att  
 

[d]en studerandes reflektion över sitt eget lärande nås inte utan den studerande. 
Något annat vore väl paradoxalt att hävda. Ett reellt medarbetarskap skymtar vid 
horisonten. Fokuseras lärandet blir studenterna nyckelpersoner, metakognitivt 
tänkande söks och gynnas samtidigt, och vad gäller återkopplingen blir den naturlig 
inom ramen för ömsesidig kommunikation.62  

 
Bessman och Mårtensson beskriver studenters inlärningsprocess och kopplar det till 
kursvärderingar. De ger tre exempel där studentens roll tydligt framträder. Det första 
exemplet handlar om att inse den egna delaktigheten. Man hänvisar till tidigare studier 
där slutsatsen är att studenterna kritiserar ofta och mycket men endast en liten del 
framförs till dem som är målet för kritiken, lärarna. Det sker istället emellan studenterna 
och förs inte upp till rätt nivå på grund av att studenterna inte känner sig delaktiga i 
processen. Författarna menar att  
 

[o]m de studerande i en lång utbildning huvudsakligen möter traditionella 
kursutvärderingar vid kursernas slut (med exempelvis frågor på hur bra var och en av 
föreläsarna var) finns en risk att de påverkas att betrakta sig som ’domare’ utan egen 
delaktighet i hur en kurs fungerar.63 

 
Appelqvist och Arvidsson beskriver utifrån sin genomförda studie att samtidigt som 
studenterna kritiserar kursutvärderingen som meningslös, då de sällan eller aldrig ser 
några effekter, så påpekar också lärarna i samma studie svårigheterna med att få alla 
studenter delaktiga i utvärderingen. Studenterna och lärarnas syn hänger alltså samman 
och skapar en problematisk situation. Något som framhålls vara orsaken till den låga 
delaktigheten är att kursutvärderingarna nästan uteslutande genomförs efter avslutad 
kurs. På det sättet blir utvärderingen mer av summativ karaktär än formativ. Detta då 
man som student bedömer värdet av det som genomförts och inte hur förbättringar ska 
kunna göras för att utveckla kursen. Författarna påpekar dock att det är anmärkningsvärt 
att så många studenter väljer att avstå från möjligheten att påverka den utbildning man 
själv går.64 
 
För att återgå till Bessman och Mårtenssons andra exempel så handlar det om beredskap 
att påverka. Med det menas att kontinuerliga kursvärderingar tillsammans med 
dynamiska undervisningsformer skapar möjligheter för studenterna att påverka. Exempel 
på en passande undervisningsform är problembaserad inlärning. Genom upprepade 
försök lär sig studenterna hur de ska göra och övar upp förmågan att analysera en 
händelse för att göra något åt det om man är missnöjd.65 
 

                                                 
62 Ekstrand (2004) s. 69-70 
63 Bessman & Mårtensson (1991) s. 11 
64 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 29 
65 Bessman & Mårtensson (1991) s. 11 
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En viktig synpunkt som Appelqvist och Arvidsson ger, och som kan relateras till 
exemplet om studenternas beredskap att påverka, när det gäller möjligheten att påverka 
är att delaktigheten ska vara naturlig och självklar redan från planeringsstadiet. 
Delaktigheten och studenternas inflytande ska finnas med i processens alla steg; 
planering, genomförande och utvärdering.66 
 
Det tredje och sista exemplet Bessman och Mårtensson tar upp handlar om att öka sin 
självkännedom. Författarna menar att om studenterna själva formulerar viktiga saker 
som de lärt sig i ett specifikt område eller moment, jämför och reflekterar tillsammans 
med andra så ökar det medvetenheten hos både studenten och läraren.67 
 
Utifrån en intervjustudie som Appelqvist och Arvidsson också genomfört med studenter 
framgår det tydligt att det finns ett stort intresse från studenternas sida att påverka den 
egna kursen. Det flera studenter påpekar är att denna påverkan görs i en fortlöpande 
dialog med lärarna och inte genom en kursutvärdering.68  

2.4.5 Sammanställning och återkoppling 
 
Studenterna i Appelqvist och Arvidssons gjorda undersökning efterfrågar större del av 
återkoppling från den gjorda kursvärderingen på den kurs man själv gått och även från 
utvärderingsresultat från den klass som läste kursen gången innan. Genom att få respons 
från det gjorda utvärderingsarbetet upplever studenterna att de blir mer respekterade och 
känner större meningsfullhet med arbetet. Studenterna påpekar också att man vill att 
kursvärderingarna ska vara obligatoriska och menar att det är bättre om de genomförs ett 
par dagar in på följande kurs.69   
 
I högskoleförordningens första kapitel berörs värderingens återkoppling specifikt. Det 
står att ”[h]ögskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten 
och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall 
hållas tillgängliga för studenterna”.70  
 
Det är viktigt att återkopplingen till studenterna blir en naturlig del samt att lärarna redan 
i inledningsskedet av kursen tydliggör vikten av utvärderingen, både dess genomförande 
och dess resultat. Blir återkopplingen en naturlig del i lärarnas arbete så blir också värdet 
av att medverka i utvärderingarna tydligare för studenterna. Att ge studenterna möjlighet 
till en mindre avstämning en bit in på kursen där studenterna får ventilera sina 
synpunkter är bra. Tillsammans med en snabb återkoppling av detta resultat gör att 
studenterna kan bli mer motiverade till att genomföra en mer omfattande utvärdering vid 
kursens slut.71 
 

                                                 
66 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 30 
67 Bessman & Mårtensson (1991) s. 12 
68 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 32 
69 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 32-33 
70 SFS 2000:651 
71 Högskoleverket (2003) s. 58 
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Det finns flera olika sätt att återkoppla utvärderingen till studenterna. Vid Lunds 
tekniska högskola rapporteras resultatet av den operativa utvärderingen via e-post till de 
studenter som var registrerade på kursen. Studenterna får på det sättet ett bevis på att de 
åsikter man haft i utvärderingen har behandlats. De får också se hur resultaten har tolkats 
och vilka eventuella åtgärder som rekommenderats. Även här rekommenderas det att 
studenterna vid kursstart får ta del av kursvärderingsresultatet och att läraren beskriver 
de vidtagna åtgärderna för studenterna.72 
 
Vid högskolan i Kristianstad utgår man från ett fastställt policydokument där tydliga 
faktorer kring vad som ska kursvärderas finns med. Detta dokument, menar Ekstrand, 
ger varje enskild lärare större frihet att utforma kursvärderingen så det passar den 
specifika kursen. Läraren kan också förändra och utveckla sin valda kursvärdering i 
efterhand som kursen förändras.73 
 
För att resultatet ska finnas tillgängligt och användas har man också, vid högskolan i 
Kristianstad, tagit beslut om att de gjorda kursvärderingarna ska fogas samman med 
protokoll från exempelvis muntliga utvärderingar samt med olika bakgrundsfaktorer i 
form av exempelvis litteraturlistor och kursplaner. Dessa dokument tillsammans med 
yttranden från läraren eller berörda lärare samt förslag på eventuella åtgärder utgör ett 
samlat dokument som ska arkiveras och även finnas tillgängliga för studenterna. Genom 
detta samlade dokument påpekar man att en kursutvärdering har gjorts och inte enbart en 
kursvärdering.74 
 

2.5 Lokala förutsättningar på Högskolan i Kalmar 
 
I Högskoleverkets utvärdering som genomfördes av lärarutbildningen år 2005 
framfördes ett antal rekommendationer riktade till samtliga lärosäten med 
lärarutbildning. En av punkterna var att ”satsa särskilt på att utveckla strategier för 
kvalitetsarbete och utvärdering inom lärarutbildningen”.75 
 
I den Självvärdering för utvärdering 2007 som upprättats inför Högskoleverkets 
utvärderingsbesök hösten 2007 visar man på de åtgärder som har implementerats för att 
komma tillrätta med de riktade rekommendationerna. När det gäller ovan nämnda punkt 
angående kvalitetsarbete beskrivs det att följande gjorts inom lärarutbildningen på 
Högskolan i Kalmar (HiK). Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap 
(NLU) ska ha det övergripande ansvaret för kvaliteten inom lärarutbildningen. När det 
gäller det mer konkreta kvalitetsarbetet i form av utvärdering så beskrivs det att  
 

[k]ursutvärderingarna granskas av utbildningsledarna och kommuniceras med 
kursansvariga. Studenternas uppfattningar om upplevd kravnivå skall framgå av 
samtliga kursvärderingar. […] Resultaten i verksamheten ska analyseras i 

                                                 
72 Borell & Roxå (2004) s. 57 
73 Ekstrand (2004) s. 60 
74 Ekstrand (2004) s. 61 
75 Högskolan i Kalmar (2007) s. 8 
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förhållande till mål, förutsättningar och processer för att utvärdera verksamheten. 
Utvärderingen kommuniceras till institutionsledning, nämnder och studenter.76 

 
Genom denna skrivning görs det klart att det är en kursutvärdering, enligt den inledande 
definitionen, och inte en kursvärdering som skall ske av kurserna. Det framgår också 
vilka som är ansvariga för kursutvärderingarna. Tillsammans med de lokala dokument, 
som beskrivs nedan, där konkretiserade planer är framtagna när det gäller 
kursutvärderingar, finns det en klar grund att stå på i utvärderingsarbetet inom 
utbildningen. 

2.5.1 Styrdokument på Högskolan i Kalmar 
 
De dokument som finns upprättade angående kursutvärderingar, studentinflytande och 
kvalitetsarbete på HiK är följande; Program för kvalitetsutveckling 2007-201277, 
Studentinflytandepolicy för Högskolan i Kalmar78 samt Regler och riktlinjer för 
studenternas kursutvärderingar vid Högskolan i Kalmar.79  
 
Dessa dokument konkretiserar tillsammans de nationella skrivningar som finns reglerade 
i högskoleförordningen samt i högskolelagen. Används den modell Bergström m fl. gjort 
när det gäller Umeå universitet och som avbildas i denna uppsats (se figur 1, s. 9) som 
utgångspunkt så kan en liknande modell göras för Högskolan i Kalmar. Detta kan 
underlätta förståelsen för vilket förhållande de olika dokumenten har till varandra, från 
nationell- till lokal nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Styrdokumenten från nationell- till lokal nivå vid Högskolan i Kalmar. 

                                                 
76 Högskolan i Kalmar (2007) s. 9 
77 Högskolan i Kalmar, Program för kvalitetsutveckling 2007-2012, Internet, 071204 
78 Högskolan i Kalmar, Studentinflytandepolicy för Högskolan i Kalmar, Internet, 071204 
79 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer för studenternas kursutvärderingar vid Högskolan i Kalmar, 
Internet, 071204 
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I dokumentet Program för kvalitetsarbete 2007-2012 finns det en punkt gällande 
utvärdering av kurser. 
 

En modell för utvärdering av kurser utifrån lärandemålen på grund- avancerad 
respektive forskarnivå ska utvecklas med ett eller några huvudområden som pilot, 
med studenternas kursvärderingar som en del av underlaget. Arbetet ska ta hänsyn 
till arbetet med modell för kursvärderingar. Modellen ska göras tillgänglig för alla 
institutioner och en tidsplan upprättas för återkommande utvärdering inom alla 
huvudområden.80 

 
I denna skrivning framgår det att det är en kursvärdering som studenterna gör och som 
sedan ska ligga till grund för en mer omfattande kursutvärdering. Det tydliggörs också 
att institutionerna i sitt kvalitetsarbete även bör inkludera kursvärderingarna. Vilket 
ansvar personalen och studenterna har för kvaliteten framkommer i följande skrivelse. 
 

All personal och alla studenter har ett eget ansvar för kvaliteten i den verksamhet de 
medverkar i. Chefer på olika nivåer har dessutom ett ansvar att ta tillvara personalens 
och studenternas engagemang och att driva kvalitetsarbetet i den egna verksamheten 
utifrån det högskoleövergripande systemet.81 

 
Sammanfattningsvis framgår det i dokumentet att studenternas kursvärderingar är en 
viktig del av kvalitetsarbetet och att personalen och studenterna har ett gemensamt 
ansvar i detta arbete.  
 
När det gäller dokumentet rörande regler och riktlinjer (se bilaga 1) så klargörs det att 
begreppet kursvärderingar i texten ersätts med just kursutvärdering. Detta görs med 
motiveringen: ”eftersom det [kursutvärderingar] är ett vedertaget begrepp”.82  
 
När det gäller vilka regler och riktlinjer som finns gällande studenternas 
kursutvärderingar utgår man ifrån högskoleförordningens skrivelser. Utifrån det har man 
sedan punktvis redogjort för vad som ska gälla lokalt på HiK. De regler som man tar upp 
är att kursutvärderingen är ett instrument i HiK: s kvalitetsarbete vilket det ska finnas ett 
gemensamt ansvar för hos både personal och studenter. Dessutom framgår det att 
kursutvärderingarna är obligatoriska, studenterna ska bli informerade om vilka rutiner 
som gäller och det ska fastställas schemalagd tid för kursutvärderingarna. Förutom detta 
ska kursutvärderingarna vara tydligt målrelaterade och överensstämma med kursplanen 
och därtill ska kursansvariga/lärare om möjligt relatera till föregående kursutvärderings 
resultat och därmed vilka eventuella åtgärder som vidtagits.83 
 
I riktlinjerna framgår den mer praktiska informationen kring vilka frågor som bör ställas, 
vem som ansvarar för att utvärderingarna genomförs, sammanställs och beaktas samt att 
studentmedverkan bör finnas med i denna process. Det tydliggörs också att muntliga 
utvärderingar bör vara ett komplement till de skriftliga och att utrymme bör finnas för 
                                                 
80 Högskolan i Kalmar, Program för…, s 3, Internet, 071204 
81 Högskolan i Kalmar, Program för…, s 4, Internet, 071204 
82 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer…, Internet 071204 
83 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer…, Internet 071204 
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kontinuerliga diskussioner mellan studenter och kursansvarig/lärare när det gäller kursen 
och dess innehåll. Avslutningsvis framgår det också vad sammanställningen av 
kursutvärderingen bör omfatta.84 
  
I Studentinflytandepolicyn för Högskolan i Kalmar, som utgår från Högskolelagen 1 kap 
4a §, finns det rubriker som handlar om studenterna som medaktörer i alla verksamhet, 
studentinflytande för höjd kvalitet, informellt och formellt inflytande. Det framgår också 
att högskolan och Studentkåren är överens om att det är genom gemensamma strävanden 
och samarbete mellan personal och studenter som man uppnår utbildning med kvalitet.85  
 

2.6 Ramfaktorteorin 
 
Ulf P. Lundgren förklarar ”ramfaktorteorin” med att den 
 

bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. Ramarna ger eller 
ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt 
finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig.86 

 
Christina Gustafsson visar med en illustration hur ”ramfaktorteorin” i sin enklaste 
utformning kan se ut.  
 
     
 
 
Figur 3. Visar en enkel illustration av ”ramfaktorteorin”. Avbildad från Gustafsson.87 
 
Den ursprungliga tanken med ”ramfaktorteorin” var att visa på de ramar som inom en 
verksamhet är av organisatorisk och strukturell natur och som det finns väldigt små 
möjligheter att påverka. ”Ramfaktorteorin” eller modellen identifierar inom den 
pedagogiska forskningen de faktorer och de förutsättningar som finns för att en handling 
ska få ett gott resultat och därmed ha den genomslagskraft som den är värd.88 
 
Abelardo Castro Hidalgo menar i sitt bidrag till vänboken Ramfaktorteoretiska tänkande 
att ”ramfaktorerteorin” är ett samspel mellan de kartlagda faktorerna som är involverade 
i undervisningsprocessen. När det gäller utbildning på högskolor och universitet kan 
dessa ramfaktorer bestå av ”regler och normer för olika aspekter och moment av 
utbildningen såsom antagnings- och examinationsregler, den totala tiden till förfogande, 
disposition och fördelning av materiella och mänskliga resurser”.89 
 

                                                 
84 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer…, Internet 071204 
85 Högskolan i Kalmar, Studentinflytandepolicy…, Internet, 071204 
86 Lundgren (1999) s. 36 
87 Gustafsson (1994) s. 14 
88 Sandberg & Faugert (2007) s. 92-94 
89 Hidalgo (1994) s. 87 
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Det som i olika sammanhang har kallats ”ramfaktorteorin” är enligt skaparen Urban 
Dahllöf inte någon teori utan istället ett sätt att tänka med hjälp av olika 
forskningsansatser. Dahllöf tycker istället det begrepp Gustafsson och Selander 
använder om samma sak, ramfaktorteoretiskt tänkande, ger större utrymme för de 
grundläggande delar inom det han på 1960-talet kallade ramfaktorer.90  
 
Baserat på ovanstående stycke om klargörandet att den så kallade ”ramfaktorteorin” 
egentligen inte bör ses som en teori och med förståelsen för innebörden i begreppet 
ramfaktor, som följer nedan, kommer ändock begreppet ”ramfaktorteori” att användas 
fortsättningsvis i uppsatsen. Detta för att dels underlätta läsningen och förståelsen samt 
dels för att begreppet ”ramfaktorteori” används i större utsträckning än både 
ramfaktormodell och ramfaktorteoretiskt tänkande i litteratur och forskning. 
Citationstecknen får, precis som Gustafsson påvisar i sin text, markera att det egentligen 
inte handlar om en teori i dess rätta bemärkelse.91  
 
Ulf P. Lundgren menar precis som Dahllöf att begreppet ”ramfaktorteori” avser olika 
forskningsinsatser när det gäller hur en pedagogisk organisation genom olika faktorer 
kan begränsa eller göra olika processer möjliga. Dessa faktorer, som till exempel kan 
vara gruppstorlek och tid, påverkar resultatet i en organisation och är något som bör tas 
hänsyn till. Det handlar dock om gällande villkor och inte om orsak-verkan-kedjor. 
Ramarna som det handlar om inom ”ramfaktorteorin” är yttre gränser, men Lundgren 
påpekar dock att det inte går att förutsäga resultat om man inte förstår den process som 
finns inom gränserna eller ramarna.92 
 
 
 

                                                 
90 Dahllöf (1999) s. 5-9 samt Gustafsson (1999) s. 47 
91 Gustafsson (1994) s. 14 
92 Lundgren (1994) s. 5 
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3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva vilken uppfattning kursansvariga lärare 
inom lärarutbildningen har om kursutvärderingar. Då det finns tydliga regelverk både på 
nationell nivå och lokalt på varje högskola och universitet kring kursutvärderingar är det 
intressant att se hur kursansvariga uppfattar dessa och deras egen roll i 
kursutvärderingsprocessen.   
 
Den problemformulering som uppsatsen bygger på är följande: 
 
• Vilken uppfattning har kursansvariga lärare om kursutvärderingar på 

lärarutbildningen? 
 
För att få svar på ovanstående problemformulering finns det även några ytterligare 
frågor som är relevanta att få svar på. Dessa gäller kursutvärderingens syfte, utformning, 
genomförande, sammanställning, användande, återkoppling samt delaktighet.  
 
Av intresse har också varit att tydliggöra definitionerna kring kursutvärdering respektive 
kursvärdering. Vad har de kursansvariga lärarna för uppfattning om de båda begreppen? 
 
Ytterligare ett perspektiv har använts i studien; ramfaktorteorin, vilket handlar om i 
vilken utsträckning de kursansvariga lärarna inom lärarutbildningen uppfattar 
ramfaktorer som en direkt eller indirekt påverkan på genomförandet av 
kursutvärderingarna. 
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4 METOD 
 
Med hänsyn till det valda syftet och problemformulering användes en kvalitativt inriktad 
metod för att nå en djupare förståelse inom det aktuella området.93 Meningen är att förstå 
och förtydliga kursansvariga lärares uppfattning om och inställningen till användandet 
av kursutvärderingar inom lärarutbildningen. 
 
Den kvalitativa metoden får även ett fenomenografiskt perspektiv i och med försöket att 
undersöka de kursansvariga lärarnas uppfattningar om kursutvärderingar. 
Fenomenografin utvecklades av pedagogen Ference Marton, som satte begreppet 
uppfattning i strålkastarljuset. Genom ett fenomenografiskt metodval görs 
undersökningen ”med öppna kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin 
uppfattning av ett fenomen med egna ord”.94 I denna undersökning har fokus legat på 
kursansvariga lärares uppfattning om kursutvärderingen. 
 
Det som kan upplevas som en svårighet inom fenomenografin är att forskaren måste 
”radera” den förförståelse, de erfarenheter och de förutfattade meningar som finns kring 
fenomenet som ska studeras. Forskaren måste medvetet göra sig främmande inför 
fenomenet och agera med en nyfiken inställning för att den fenomenografiska 
undersökningen ska kunna genomföras korrekt.95 I denna undersökning var ansatsen att, 
i så stor utsträckning som det var möjligt, bortse från den förförståelse och erfarenhet 
som fanns hos undersökaren för att det inte skulle påverka intervjuerna. 
 
I den fenomenografiska analysen handlar det om att analysera det insamlade materialet 
för att hitta likheter och skillnader, kategorisera för att slutligen se mönster som kan 
organiseras i relation till varandra. Genom detta undersökningsförfarande kan ett resultat 
uppnås där en helhetsbild av uppfattningarna om fenomenet blir tydligt.96  
 
Intentionen var inte att, utifrån den genomförda undersökningen på den förhållandevis 
lilla gruppen av respondenter, kunna göra en allmängeneralisering av ansvarigas 
kvantitativa uppfattningar om kursutvärderingar. Istället var ansatsen att genom en 
kvalitativt genomförd undersökning försöka hitta bredd och variation i svaren. 
 

4.1 Kvalitativ intervju 
 
För att besvara den aktuella problemformuleringen användes intervjuer som 
undersökningsinstrument. Den intervjumetodik som valdes hade en halvstrukturerad 
form med en låg grad av standardisering, vilket gör att intervjuerna blev kvalitativa i sin 
karaktär.97  

                                                 
93 Patel & Davidsson (2003) s. 14 
94 Patel & Davidsson (2003) s. 33 
95 Lindgren (1994) s. 91 
96 Alexandersson (1994) s. 125-128 
97 Patel & Davidsson (2003) s. 72 samt Alexandersson (1994) s. 123 
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Frågorna i intervjuerna var öppna, men ändå i viss mån strukturerade. Formen när det 
gällde frågornas ordning blev halvstrukturerad då liknande frågor ställdes till 
respondenterna, men de kunde variera i ordning beroende på hur intervjun utvecklade 
sig. Patel och Davidsson menar att ”tratt-tekniken” är motiverande för 
intervjurespondenten, då denna teknik utgår ifrån att intervjun inleds med övergripande 
stora frågor för att därefter gå över till mer detaljspecifika.98 Denna form av 
intervjuteknik användes i undersökningen och gav intervjuaren möjlighet att läsa av 
respondentens verbala förmåga och kunde därmed formulera rätt följdfrågor.  
 
För att undkomma en eventuell sammanblandning av de båda begreppen kursvärdering 
och kursutvärdering och för att jag skulle vara säker på att vi diskuterade samma sak i 
intervjuerna var det nödvändigt att ställa frågan och följdfrågorna kring 
utvärderingsinstrumentet och syftet med kursutvärderingen i ett tidigt skede av intervjun. 
När jag visste hur respondenterna själva definierade det de genomför kunde jag sedan 
ställa frågan om de båda begreppens definition och innebörd. På det sättet kunde jag 
med större säkerhet veta hur respondenterna uppfattade de båda begreppen och ställa det 
i jämförelse med den korrekta definitionen av begreppen som finns i bakgrundskapitlet. 
 
Valet av undersökningsmetod ger, vid rätt användande, mer svarsutrymme för 
respondenterna än om en enkätundersökning skulle ha valts som metodteknik. 
Intervjuerna ger möjlighet att få tydligare och mer detaljerade svar genom att kunna 
ställa följdfrågor och även återkoppla till frågor i till exempel inledningen av intervjun. 
Det är viktigt att påpeka att vid användandet av en fenomenografisk 
undersökningsmetod finns det inte vid intervjuerna några rätta eller lämpliga svar.99 
Frågorna var därför inte formulerade för att respondenterna skulle ge rätta svar utan de 
hade själva möjlighet att utifrån sin egen förståelse formulera svar. 
 
Syftet med kvalitativa intervjuer i denna undersökning var att få möjlighet att ta del av 
respondenternas mer djupgående uppfattning om kursutvärderingen som ett verktyg 
inom lärarutbildningen. 
 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 
 
Undersökningen gjordes inom lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar (HiK). Detta val 
gjordes av anledningen att intresset för denna utbildning och dess utveckling varit något 
som under många år har legat mig varmt om hjärtat. Genom studentpolitiskt 
engagemang har jag fått en insyn kring akademisk utbildning i allmänhet och kring 
lärarutbildningen i synnerhet, varför valet inte var svårt att göra. Samtidigt går det inte 
blunda för det faktum att lärarutbildningen är den utbildning som diskuterats, debatterats 
och utvärderats mest grundligt och mest kontinuerligt under det senaste decenniet.100 
Närhetsperspektivet vägdes också in i valet av just lärarutbildningen på HiK. 

                                                 
98 Patel & Davidsson (2003) s. 72-74 
99 Alexandersson (1994) s. 123 
100 Kallós (2001) s. 7 
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I undersökningen var intentionen att få en kombination av kursansvariga lärare i de 
inriktningar/specialiseringar som finns inom lärarutbildningen tillsammans med kurserna 
i det Allmänna utbildningsområdet. Detta för att försöka skapa en helhetsuppfattning av 
kursutvärderingar inom hela lärarutbildningen. 
 
Utifrån en sammanställd lista över inriktningsansvariga samt ansvariga för 
specialiseringar och Allmänt utbildningsområde som kompletterades med ett par namn 
som tidigare haft kursansvar blev det 30 namn. Dessa tillfrågades via e-post att delta i en 
intervju. Då tidsaspekten vägde tungt i detta examensarbete fanns inte möjlighet att 
intervjua alla utan en avgränsning fick göras till sex intervjuer. I den e-postförfrågan (se 
bilaga 2) som gjordes uppgavs det ämne eller område kring vilka intervjuerna skulle 
handla om. Vid intervjun förklarades också undersökningens syfte. 
 
Valet kring vilka av de 30 ansvariga lärarna som skulle intervjuas gjordes genom den 
enkla metoden att välja de som först besvarade e-postförfrågan. För att få en bra 
kombination av ansvariga från både inriktningar/specialiseringar och Allmänt 
utbildningsområde valdes att intervjua fyra ansvariga inom inriktningar/specialiseringar 
och två ansvariga för Allmänt utbildningsområde. 
 
De som besvarade e-postförfrågan och som hamnade inom urvalet som respondenter 
hade en stor ämnesbredd och representerade olika delar av lärarutbildningens kurser, 
vilket var positivt för resultatet.  
 
När det gällde tidsaspekten varierade intervjutiden mellan 30 till 60 minuter beroende på 
hur mycket respondenterna hade att delge kring intervjufrågorna. Överlag verkade 
respondenterna positivt inställda till intervjun vilket gjorde intervjuklimatet gynnsamt. 
 
Vid intervjuerna användes för inspelning en diktafon varifrån materialet sedan 
transkriberades. Efter intervjuerna och i samband med färdigställandet av uppsatsen gavs 
respondenterna möjlighet att läsa igenom resultatet. Detta för att de skulle kunna 
kontrollera att deras anonymitet inte röjts. Denna möjlighet var frivillig och utnyttjades 
inte av alla respondenterna. 

4.2.1 Databearbetning och analys 
 
Transkriberingen genomfördes genom att allting förutom hummanden, pustanden, 
hostar, harklingar, pauser och irrelevanta utläggningar skrevs ner. Att ta bort detta 
påverkar givetvis tillförlitligheten men underlättar arbetet avsevärt. Dessa faktorer 
ställdes dock emot varandra innan valet gjordes att inte ta med de irrelevanta delarna av 
intervjuerna. 
 
När transkriberingen var genomförd skrevs dessa ut och lästes igenom upprepade gånger 
då även markeringar kring olika kategorier gjordes. De huvudkategorier som valdes var 
de som fanns i intervjufrågorna och som arbetats fram från bakgrundsmaterialet gällande 
utvärderingsinstrumentet.  
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De intervjufrågor (se bilaga 3) som ställdes bildade kategorier i det transkriberade 
materialet. För att ytterligare framhäva de uppfattningar som fanns hos respondenterna 
urskiljdes även några underkategorier utifrån varje huvudkategori. På det sättet framkom 
de variationer i uppfattningarna som fanns hos respondenterna. 
 

4.3 Trovärdighet och giltighet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet används främst inom kvantitativa studier medan 
studier av kvalitativ art främst använder trovärdighet och giltighet som motsvarande 
begrepp. Reliabilitet, eller trovärdighet, innebär ett mått på att undersökningen eller 
mätningen är korrekt gjord. Med det menas i vilken utsträckning tillvägagångssättet ger 
samma resultat oberoende av tillfälle, bara förutsättningarna är desamma.101 I kvalitativa 
intervjuer är det svårt att uppnå en hög reliabilitet eftersom respondenternas svar är 
beroende av intervjusituationen. Det är därför svårt att säkerställa att intervjuaren skulle 
få samma svar från respondenten om samma fråga skulle ställas vid upprepade tillfällen. 
Givetvis påverkar detta undersökningens reliabilitet.102 
 
Validitet betecknar en undersöknings giltighet och för att klargöra validiteten granskar 
man om det som avses att undersökas verkligen har undersökts. Frågan som är avsedd 
att undersökas måste därför vara ställd så att svaret faller inom ramen för det tänkta 
forskningsområdet.103 För denna studies vidkommande handlar det om att 
intervjufrågorna ska vara ställda och preciserade så att de överensstämmer med syftet. 
 
Vid den första intervjun fanns det en viss osäkerhet på användandet av den valda 
metoden samt även på det hjälpmedel som valts för inspelning. Detta märktes när 
transkribering och genomlyssningen gjordes då det fanns brister i ställandet av spontana 
följdfrågor. De följdfrågor som ställdes blev i viss mån ledande och var inte helt tydliga 
i sitt syfte. Vid de övriga fem intervjuerna infann sig en större säkerhet och följdfrågorna 
blev mer spontana och tydliga samt de upplevdes som kvalitetsmässigt bättre. 
 
För att komma ifrån osäkerheten vid den första intervjun hade det varit bra om en 
pilotintervju genomförts. Detta var önskvärt men var inte genomförbart. En större 
tydlighet kring vilka frågor som var aktuella hade troligen också avhjälpt de mindre 
relevanta följdfrågorna som ställdes i den inledande intervjun.  
 

4.4 Förförståelse, metodkritik och etiska aspekter 
 
Att välja ett område inom vilket man har ett stort intresse kan vara problematiskt. 
Förförståelsen i denna undersökning handlar just om den erfarenhet jag har dels genom 
att ha varit delaktig i kursutvärderingar inom de kurser jag läst, men dels också genom 
det studentengagemang och intresse för lärarutbildningen som jag haft. Denna 
                                                 
101 Bell (2000) s. 89 
102 Trost (1997) s. 101 
103 Trost (1997) s. 101 
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förförståelse är av både positiv och negativ form i denna undersökning. Positiv i den 
mening att jag haft goda insikter i hur det fungerar i många av kurserna inom 
lärarutbildningen och negativ i och med att i samband med ett egenintresse följer också 
ofta förutfattade meningar. 
 
Ytterligare kritik mot metoden är urvalet av respondenter. Att göra urvalet att intervjua 
de som först svarade på e-postförfrågan kan vara osäkert då man även måste ta hänsyn 
till vilka som svarat. Med stor sannolikhet går det att dra slutsatsen att de som väljer att 
svara på en intervjuförfrågan om kursutvärderingar också har en positiv bild av 
utvärderingar som helhet. Anser man inte det så har man troligen inte heller besvarat e-
posten. Det är viktigt att ta det i beaktande, vilket också har gjorts i resultatet. 
Undersökningens resultat gör inget anspråk på att vara generaliserbar utan det är 
uppfattningarna och variationen som ligger i fokus. 
 
När det gäller de etiska aspekterna har stor hänsyn tagits till respondenternas 
anonymitet. När det gäller konfidentialitetskravet, som är en av de forskningsetiska 
principerna, så är regeln att ”[u]ppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”.104 
 
Efter ett inledande misstag, då intervjuförfrågningen skickades ut till samtliga ansvariga 
för inriktningar/specialiseringar och för Allmänt utbildningsområde på en gjord 
adresslista, blev uppmärksamheten på konfidentialitetskravet större. Givetvis skulle e-
postförfrågan ha skickats separat till varje mottagare, för att mottagarna inte skulle veta 
vilka andra som blivit tillfrågade. Genom att ge respondenterna möjlighet till att läsa 
igenom resultatet och på det sättet kunna kommentera och kontrollera att ingen 
identifiering av deras deltagande kunde göras har det inledande misstaget i viss mån 
avhjälpts. Att helt reparera misstaget har inte varit möjligt. 
 
Att namnge den plats varvid undersökningen har genomförts är att frångå praxis vid 
uppsatsskrivande. Efter godkännande från samtliga respondenter i undersökningen utgör 
denna uppsats ett undantag från praxis. Motivet till att namnge högskolan var att de 
dokument som lokalt vid högskolan, reglerar arbetet med kursutvärderingar har 
granskats och har en tydlig och självklar plats i uppsatsen. En avkodning eller 
avidentifiering av högskolans namn hade bidragit till en uppsats med mindre tydlighet. 

                                                 
104 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Internet, 071211 
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5 RESULTAT 
 
För att presentera resultatet av undersökningen är utgångspunkten ett antal kategorier 
som arbetats fram med hjälp av bakgrundsmaterialet och som även formulerats i 
intervjufrågorna. I sin tur ställs dessa kategorier i relation till den problemformulering 
och de underfrågor som är aktuella för uppsatsen. Utifrån respondenternas uppfattningar 
har underkategorier utformats. Dessa underkategorier skrivs fram med kursiv stil under 
rubrikerna som är huvudkategorierna. Under varje huvudkategori finns även en kort 
definition av kategorin för att tydliggöra vad det handlar om. 
 

5.1 Syfte med kursutvärdering 
 
För att uppnå ett bra resultat med utvärderingar krävs det att syftet är förtydligat i ett 
tidigt skede av utvärderingsprocessen. Detta görs genom att svara på frågorna varför och 
för vem utvärderingen görs. 
 
När det gäller syftet med kursutvärderingarna fanns det varierande uppfattningar i 
undersökningen. De underkategorier av uppfattningar som kom fram ur de skiftade 
svaren var att syftet med kursutvärderingarna uppfattades som ett krav, kursutveckling, 
för de kursansvarigas egen skull, som en kombination av egen utveckling och 
studentinflytande samt för att förändra och förbättra. 
 
Det finns olika uppfattningarna när det gäller i vilket syfte man genomför 
kursutvärderingarna. Den ena uppfattningen är att man ser det som ett krav eftersom det 
står reglerat i lagar och förordningar att man ska genomföra kursutvärderingar. Det finns 
även kravet ifrån högskolan att kursutvärderingar ska genomföras.  
 

Mina chefer är väldigt tydliga med att vi ska göra det [kursutvärdera] och frågar efter 
dem om jag inte gjort det. 

 
Det är klart, jag skulle nog inte vara så noggrann med kursutvärderingar om jag inte 
hade kravet på mig uppifrån. 

 
Det finns även uppfattningen att kursutvärderingarna görs för utveckling och uppföljning 
av kurserna och även för utbildningen i sin helhet. En sorts kvalitetsgranskning där man 
påpekar att kursutvärderingen är ett sätt att se om de uppsatta målen nås och vilka 
arbetsformer som fungerar.  
 
En annan stark uppfattning, som inte utesluter uppfattningen att det är ett krav, är att 
man genomför kursutvärderingarna för sin egen skull. Det är en möjlighet att få 
feedback på det som gjorts under kursens gång, sin egen roll i processen samt ett viktigt 
redskap för att själv ta sig vidare och utvecklas i sitt jobb.  
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Jag tycker att det är väldigt viktigt att genomföra kursutvärderingar. Det är ett av 
flera viktiga sätt för att ta reda på mer om hur det jag tänker och hur det sätt jag 
formulerar undervisningen på, hur det fungerar och hur det tas emot av studenterna. 

 
Ytterligare en uppfattning var att kursutvärderingens syfte var en kombination av egen 
utveckling och studentinflytande.  
 

Att genomföra kursutvärderingar är ett sätt för studenterna att vara delaktiga, att de 
känner att de kan vara med och påverka och att man visar att man lyssnar på dem. 

 
Det handlar dock inte om att genomföra utvärderingarna som ett sätt för att göra 
studenterna nöjda utan för att kunna förändra och förbättra. En rådande uppfattning är 
just att syftet med kursutvärderingarna är att de skapar en möjlighet för att kunna 
förändra. Ett påpekade, som speglar uppfattningarna överlag kom från en av 
respondenterna. 
 

Jag gör kursutvärderingarna för att jag vill veta hur de [studenterna] har upplevt att 
det har fungerat så att jag kan, om det är möjligt, förändra inför framtiden. 

 
Uppfattningarna kring i hur stor utsträckning det går att tillgodose studenternas 
önskemål när det gäller förändring och förbättring varierade. Den uppfattning som var 
mest rådande var dock att man förändrar i den mån det går att göra det. 
 

Jag gör kursutvärderingar för att undervisningen ska drivas framåt och för att 
studenternas önskemål ska bli tillgodosedda i den mån det går, och det går i de flesta 
fall. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns stora likheter i vilken uppfattning de 
kursansvariga har kring syftet med utvärderingarna. Det är kravet genom fastställda 
lagar och regler och det är den egna nyttan av att genomföra dem. Det finns även 
uppfattningar att kursutvärderingarna är för kursens utveckling och som en möjlighet för 
studenterna att utöva inflytande. Kring dessa meningar finns förfinade åsikter, som kan 
skilja sig kring, om i hur stor utsträckning utvärderingarna upplevs som det ena eller det 
andra. De flesta uppfattade syftet med utvärderingarna som en kombination av flera 
olika av de nämnda faktorerna. 
 

5.2 Utvärderingens utformning  
 
När det handlar om utvärderingens utformning menas att det är viktigt att klargöra 
utvärderingsobjektet, vad det är som ska utvärderas. Även med vilka värderingskriterier 
resultatet ska jämföras är viktigt att redogöra för. 
 
De underkategorier som fanns i respondenternas uppfattningar när det gällde 
utvärderingens utformning var kopplingen till kursplanen och anpassandet av 
kursutvärderingen till den aktuella kursen. Det handlade även om att synliggöra 
kursplanen för studenterna. 
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När det gäller vad det är som ska utvärderas är den allmänna uppfattningen att det är 
kursplanen som styr. Det finns ett antal frågor som man vill ha svar på, till exempel 
kurslitteratur och variationen i examinationsformerna. Man påpekar dock att det är 
viktigt att anpassa kursutvärderingen till den aktuella kursen och ställa angelägna 
frågor. Det går inte enbart att följa de direktiv som kommit uppifrån kring vad som ska 
finnas med i kursutvärderingen med anvisning om vilka frågor som ska ställas. Ett par 
starka kommentarer framkom kring hur man upplever kraven eller direktiven uppifrån. 
 

Jag tror jag är lite civilt olydig ibland. Jag följer påbuden men jag lägger till det jag 
tycker saknas. […] Ska vi göra det här så måste vi ju fråga saker som vi har nytta av 
och som också är möjliga att påverka. 

 
Utvärderingen måste vara anpassad till kursens innehåll. Annars kan man ju ställa sig 
frågan vem det egentligen är vi gör utvärderingen för. 

 
När det gäller att relatera kursutvärderingen till kursplanen var den dominerande 
uppfattningen att kursplanen måste framträda bättre för att den ska vara utvärderingsbar. 
Studenterna har inte den kunskap och känner inte till kursplanen i den utsträckningen 
som de kursansvariga önskar. Även då uppfattningen om studenternas dåliga insyn i 
kursplanen var utbredd innehade åsikten ett stort mått av självkritik. Många 
kommentarer yttrades kring att de själva måste visa och använda kursplanen för att 
studenterna ska kunna veta vad det är för något och vad den handlar om. 
 

Studenternas kunskap om kursplanen hänger ju samman med hur mycket vi 
synliggör den och talar om att det finns mål i kursplanen som vi måste sträva emot. 
Om vi visar kursplanen så gör vi ju också studenterna uppmärksamma på den. 

 
Ytterligare en uppfattning är att man tror att studenterna har så stort förtroende för 
lärarna och att de vet vad som står i kursplanen. På det sättet behöver man som student 
inte lägga lika stor vikt vid den. 
 

Studenterna litar nog på en, att man utgår ifrån vad det står i kursplanen och att man 
håller sig till den. 

 
Sammanfattningsvis kan slutsatser dras att uppfattningarna i svaren kring 
kursutvärderingens utformning, vad som ska utvärderas, var tämligen likartad. Det 
handlade om att rätt frågor måste ställas i utvärderingen, att de måste kunna få ställas 
och att kursplanerna måste synliggöras för studenterna för att man över huvud taget ska 
kunna ställa kravet att studenterna är inlästa på den i samband med kursutvärdering. 
 

5.3 Utvärderingens genomförande 
 
Utvärderingens genomförande handlar om att alla inblandade parter måste var 
införstådda med hur utvärderingen ska gå till samt vid vilken tidpunkt den ska 
genomföras för att få ett så optimalt resultat som möjligt. 
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Kursutvärderingens genomförande var i princip något alla respondenter i 
undersökningen återkom till mer eller mindre konsekvent. Det var också en central del 
att få svar på för att skapa en helhetsbild kring hur uppfattningarna såg ut bland 
respondenterna. 
 
Det var också inom denna kategori som respondenterna hade störst variation i sina svar. 
Det fanns många likheter men också många skillnader. Spridningen inom vilka kurser 
som respondenternas ansvar låg bidrar troligen till de varierade uppfattningarna och 
svaren. I databearbetningen kom några underkategorier fram som visar på variationen i 
uppfattningar. Dessa underkategorier var den webbaserade utvärderingen, olika modeller 
för utvärdering, muntliga utvärderingar, studenterna, tidpunkten för utvärdering samt 
skapandet av tillfällen för utvärdering. 
 
När det gäller frågan hur man genomför kursutvärderingar kom det fram ett helt spektra 
av olika modeller. Uppfattningarna om de modeller man använder sig av skiftade och 
missnöje med en del modeller har gjort att nya fått genomslag. Efter direktiv är numera 
den mest använda modellen en webbaserad utvärdering, både på gott och ont, enligt 
respondenterna. Det finns fördelar, till exempel att de är lättare att hantera både för 
lärare och för studenter, valfriheten när det gäller var och när man vill genomföra 
utvärderingen och att det är enklare att bearbeta resultatet.  

 
I bearbetningen är det en välsignelse med detta webbaserade instrument, jag fattar 
inte hur vi gjorde tidigare! 

 
De nackdelar som påpekas är att det är för få öppna frågor som inte lämnar tillräckligt 
med utrymme för studenterna att få fram sina åsikter och även att kommunikationen 
mellan lärare och studenter blir mindre. 
 
En återkommande negativ kritik, med att utvärderingarna ska ske genom det 
webbaserade instrumentet, var att man såg en poäng med att ha olika modeller för 
utvärdering. Det påpekades att utvärderingarna blir mer personliga om man kan variera 
formerna för hur den skulle genomföras. 
 

Min grundsyn är att jag tycker det finns en poäng i att lärarstudenter möter olika 
typer av utvärderingsinstrument, precis som de ska möta olika typer av 
undervisnings- och examinationsformer. Dom [studenterna] ska se att man kan 
utvärdera på olika sätt precis som att man ska kunna undervisa och examinera 
eleverna på olika sätt. 

 
Flera åsikter kom fram där man förespråkade muntliga utvärderingar i grupp, där man 
först individuellt funderat kring några frågor och sedan sammanställt tillsammans med 
gruppen. Detta underlag fanns sedan för en direkt diskussion med läraren. Det 
påpekades att möjligheten att direkt få svara på viss kritik, exempelvis när det gäller 
ramfaktorer, underlättade och uppfattades också som positivt från studenternas sida.  
 
Att tillsammans utvärdera muntligt uppfattades både som positivt och negativt av 
respondenterna. Man framhöll att det är viktigt att studenterna inte känner sig utsatta. 
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Studenterna hamnar lätt i underläge och en av respondenterna uppfattade det som att 
studenterna är i 
 

beroendeställning av läraren och därför måste en anständig anonymitet kunna hållas. 
Det går inte i en liten grupp och därför är det svårt att ha muntliga utvärderingar.  

 
Tidpunkten för när kursutvärderingarna genomförs varierade också, dock inte i lika stor 
utsträckning som kring vilken metod som används. Uppfattningarna var delade när det 
gällde om utvärdering ska ske efter varje delkurs eller efter hela kursen. En uppfattning 
var att det finns en uttröttningsmekanism med att ha utvärdering efter varje delkurs om 
det är av omfattande variant. Då är det bättre att ha en mindre, skriftlig i pappersform, 
med tre eller fyra öppna frågor.  
 
När det handlade om hela terminskurser var den allmänna uppfattningen att man 
kontinuerligt ville utvärdera vissa moment i kursen. En av respondenterna såg 
enkelheten i att bara dela ut ett vitt papper där positiva saker och saker att förändra 
kunde skrivas ner. Att göra en halvtidsvärdering, eller ”mitt-i-kursen-värdering” ansågs 
som positivt då det bara var vid dessa tillfällen som man upplevde att man kunde göra 
ändringar om det behövdes och efterfrågades. 
 
Ytterligare en aspekt var att det gällde att skapa tillfällen i kursen för att kunna 
genomföra utvärderingarna.  
 

Det är en del utav reglerna att det ska finnas plats i schemat för kursutvärdering. Tar 
man inte schemalagd tid så blir svarsfrekvensen lägre, det har jag märkt. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det kom fram stor variation i uppfattningarna gällande 
olika utvärderingsmodeller och även kring när utvärderingarna skulle genomföras. Det 
fanns positiva och negativa kommentarer om de flesta av modellerna och tidpunkten för 
utvärdering handlade om tycke och smak i flera fall. Att det finns så delade 
uppfattningar kring vilken metod som bör användas, att direktiven inte är klara nog eller 
att man inte vill följa de direktiv som ges tolkade respondenterna som ett problem.  
 

5.4 Delaktighet 
 
För att genomföra en utvärdering måste det i ett tidigt skede klargöras vilka som är 
berörda av utvärderingen, vilka som är delaktiga. Att vara delaktig är inte detsamma 
som att man genomför/svarar på utvärderingen utan även de som har ett direkt intresse i 
resultatet, till exempel andra lärare och beslutsfattare inkluderas i de som är delaktiga. 
 
Uppfattningarna i undersökningen när det gäller delaktigheten var förhållandevis 
samstämmiga, man resonerade på lite olika sätt och menade olika saker. De 
underkategorier som märktes var studentmedverkan och frågan om kursutvärderingens 
obligatorium.  
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Variationen i uppfattningarna syntes mest när det gällde frågan om studentmedverkan 
och att det kanske borde vara obligatoriskt för studenterna att göra kursutvärderingar. 
Det fanns starka uppfattningar om att det borde vara så och det fanns också starka 
motsatta åsikter att det inte ska vara ett obligatorium.  
 
Orsakerna till att man uppfattade det så olika var skiftande. Det handlade om allt ifrån 
att det borde vara en naturlig del inom lärarutbildningen, eftersom studenterna ska jobba 
med det i sitt framtida yrke, till det positiva med att kunna ställa krav på studenterna. 
Detta eftersom det skulle öka medvetenheten hos studenterna om att det är ett 
gemensamt ansvar för att kunna höja kvaliteten inom utbildningen. 
 

Jag gillar tanken med att ha det obligatoriskt. Jag tror det är bra om studenterna 
uppfattar det som att det är deras utbildning och att de då tar ett större ansvar för hur 
utbildningen ser ut. 

 
Jag tror att det inom lärarprogrammet, för er som ska bli lärare, borde vara en 
obligatorisk del. Det är ju en del av ert framtida jobb. Det skulle också underlätta för 
oss om vi kunde säga att du måste, vi vill och du måste, för att det är bra för dig och 
din kommande yrkesutövning. 

 
Det fanns även starka uppfattningar om att ett obligatorium inte var rätt sätt att komma 
till rätta med de problem som kanske finns med genomförandet av kursutvärderingar. 
Vad som står i regelverket, när det gäller om kursutvärderingen kan vara ett obligatoriskt 
moment, är klart och tydligt; det får inte vara obligatoriskt.  
 

Jag tror inte på att det skulle vara obligatoriska. Det är som att tvinga folk att säga sin 
åsikt i alla sammanhang. Det faller på något sätt inom ramen för den demokratiska 
tanken, du ska ha möjlighet att låta bli utan att bli straffad för det. 

 
Istället för att ha ett strikt krav så är uppfattningen att det gäller att hitta bra metoder för 
att det ska bli en naturlig del av kurserna och utbildningen. Frågan är hur det ska lösas, 
när det finns kurser där studenterna till exempel efterfrågar en kursutvärdering och det 
enbart kommer in ett fåtal svar. Resultat blir då inte relevant eller tillförlitligt. 
 

Jag tror att det skulle slå tillbaka och att det [kursutvärderingen] skulle bli något 
negativt om man krävde det av studenterna. Då tror jag det är bättre att man skapar så 
bra yttre förutsättningar som möjligt så att svarsfrekvensen och deltagandet blir högt. 

 
Sammanfattningsvis, när det gäller uppfattningarna om studentmedverkan och 
kursutvärderingarna som ett obligatoriskt moment var oerhört varierat, det fanns 
uppfattningar som var direkta motpoler till varandra. En stark uppfattning var att genom 
att skapa bra förutsättningar för studenternas kursutvärderingar inom kursen behövs 
inget obligatorium. Att ha utvärderingarna som en del av utbildningen för att 
lärarstudenterna ska lära sig olika sätt att utvärdera och se vikten av det inför sitt 
kommande läraruppdrag var också en frekvent uppfattning. Ytterligare åsikter fanns där 
man ansåg enkelheten i att kunna påpeka för studenterna att de ska göra utvärderingen 
för att det finns ett krav på att de genomförs.  
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5.5 Sammanställning och återkoppling 
 
En sammanställning av resultatet och en återkoppling/respons till studenterna är en 
viktig del av utvärderingsprocessens slutskede. 
 
De underkategorier som utkristalliserades i analysen av respondenternas svar kring 
sammanställning och återkoppling var kraven uppifrån, nyttan av att sammanställa, 
användningen av resultatet och variationer i återkopplingsförfarandet. 
 
Uppfattningarna som fanns inom den här kategorin var väldigt tydliga. Respondenterna 
ansåg det viktigt att göra sammanställningar av utvärderingarna och ansåg även att en 
uppföljning, dels till studenterna och dels för det kommande arbetet med nya kurser, 
måste göras.  
 
Eftersom det är tydligt att en sammanställning ska skickas till institutionsledningen så 
var uppfattningen också klar att en sammanställning ska genomföras. 
 

Har man inte så stor grupp så orkar man genomföra utvärderingar och sedan göra en 
sammanställning. 

 
Nyttan av att göra det för sin egen, för studenterna och för kursens skull var dock större 
än just kravet av inrapporteringen till institutionen. Den gängse uppfattningen var att 
utvärderingarnas resultat ska användas. 
 

Vi tycker det är viktigt att för studenterna att de känner att utvärderingarna används 
och att de inte bara blir hyllvärmare. 
 
Det är viktigt att ta stor hänsyn till utvärderingarnas resultat, därmed inte sagt att man 
ändrar allt som studenterna vill. 

 
De spridda uppfattningar som fanns gällde när och hur man skulle återkoppla och 
kommunicera sammanställningen till studenterna. Det fanns olika varianter av 
återkoppling; muntliga diskussioner och att publicera det på forumet eller att enbart 
lägga ut det på webben utan någon diskussion med studenterna. En samlande 
uppfattning var dock att återkopplingen måste ske direkt i samband med kursen. Den 
måste vara aktuell och ske direkt, annars bryr sig inte studenterna, menade man. Att 
diskutera resultatet med de övriga lärarna som varit inblandade i kursen innan en 
sammanställning skrevs ihop upplevdes också som viktigt men genomfördes dock inte 
av alla. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den rådande uppfattningen var att återkoppling och 
uppföljning är viktigt, inte minst för studenternas skull. En tydlig åsikt representerar just 
hur betydelsefullt man anser att det är. 
 

Det är ett spel med studenternas motivation. Man kan ju göra det [utvärdera] på 
schemalagd tid och man kan ju försöka få det att se ut som ett obligatoriskt moment 
och att de faktiskt är med och tycker till om sin utbildning. Men man måste också 
bygga upp deras [studenternas] förtroende för hur viktigt det är det de gör. Gör man 
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inte det så riskerar man att de inte gör den [utvärderingen] alls. Och man riskerar 
också att studenterna inte tar sig den tid och den eftertanke som det faktiskt behövs 
för att man ska få ut så mycket som möjligt av utvärderingen. Det förtroendet måste 
vi vårda genom att visa att det faktiskt påverkar det vi gör. 

 

5.6 Ramfaktorer 
 
Med ramfaktorer menas de ramar som inom en specifik verksamhet är rådande och som 
är oerhört svåra att påverka. Inom akademisk utbildning kan exempel på sådana 
ramfaktorer vara antagnings- och examinationsregler, resurser och tid. 
 
En samlad uppfattning fanns när det gällde vilka ramfaktorer som spelar in när det gäller 
att genomföra kursutvärderingar. I analysen av uppfattningarna hittades två 
underkategorier; tiden samt att ramfaktorer inte går att hålla som försvar för att inte 
genomföra utvärderingarna.  
 
Det handlade om ekonomi, ekonomi i form av tid. Det fanns uppfattningar om att tiden 
självklart spelar stor roll och att kursutvärderingar var något av det som i slutändan blev 
lidande, om man inte avsatte obetald tid till det. 
 

Ska man vara ärlig mot sig själv så handlar det nog om att på den tid som finns så 
hinner man konstruera en utvärdering, lämna ut den, samla in den och göra en kort 
sammanställning. Men man kan inte göra mycket mer. Vill man få ut det jag tycker 
att man ska få ut, att skapa ett möte och en diskussion, så får man ägna tid som man 
inte har betalt för. 

 
Den mest utbredda uppfattningen var dock att det inte finns några faktorer som kan styra 
så mycket att det kan försvara att man inte genomför kursutvärderingarna. 
 

Det går att lösa, det måste det göra. Vi har det här påbudet på oss så man kan inte 
skylla på ramfaktorer. 

 
Uppfattningarna när det gäller ramfaktorer var inte varierande utan ett starkt mönster 
gick att urskilja. Uppfattningen var att schemat är tidspressat men kravet är tydligt, 
kursutvärderingar ska göras. Önskemål fanns dock att man skulle ha mer tid till 
utvärderingarna, eftersom det upplevs som en viktig del för studenterna, för lärarna 
själva och för kurs- och utbildningsutvecklingen. 
 

5.7 Kursvärdering eller kursutvärdering 
 
De underkategorier som framkom i analysen av respondenternas uppfattningar var 
begreppens definition samt förändringen kring begreppsanvändningen av begreppen. 
 
Uppfattningarna ifråga om att värdera eller utvärdera kurser var av skiftande slag. Det 
fanns hela skalan, från att veta definitionen på de båda begreppen till att helt ärligt säga 
att man inte hade en aning. 
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Det handlar om vetenskapliga termer som vi egentligen inte har suttit och funderat 
kring. Utan det är nu när du frågar som det dyker upp.  

 
Det studenterna gör är en utvärdering var en uppfattning och att en utvärdering är 
mycket mer än bara den värdering som studenterna gör, var en annan uppfattning.  
 

Studenterna gör en utvärdering om det som de har varit med om under kursen. Jag 
kan värdera studenternas utvärdering, det vill säga att jag kan tolka och analysera det 
material som de har lämnat i utvärderingarna. 

 
Man använder fel terminologi och det som görs är en kursvärdering. En 
kursutvärdering omfattar betydligt mycket mer, det är då alla ramfaktorer kommer in 
och som måste sättas i ett sammanhang. 

 
I allmänhet upplevde man att det finns en förändring i synen kring vilket begrepp som 
bör användas, att man är slarviga när man pratar om begreppen och inte riktigt är inläst 
på vad de står för. Den gängse uppfattningen var dock att begreppet utvärdering är så 
befäst att det är svårt att förändra, även om man vet med sig att den inte överensstämmer 
med det som görs i realiteten. 
 

Lärarna behöver samlas och prata i allmänna ordalag om det här med värdering och 
utvärdering. 

 
Sammanfattningsvis går det att tolka uppfattningarna gällande begreppen värdering och 
utvärdering att det fanns en enighet i att begreppen inte används på rätt sätt, man gör rätt 
men benämner det fel. Det man gör är kursvärderingar men det benämns 
kursutvärderingar. En större tydlighet måste finnas, både i de dokument som styr 
verksamheten på högskolan men också mellan lärarna så att de menar samma sak och 
gör samma sak. 
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer några av de delar som behandlats i bakgrund och resultat att mer 
specifikt tas upp, kopplas ihop och diskuteras. Att diskutera alla de områden som 
kommit fram skulle, enligt min mening, påverka helhetsintrycket och även läsandet av 
uppsatsen då en del upprepningar skulle bli konsekvensen. I följande diskussion kommer 
fyra huvudsakliga delar därför att lyftas fram; kursutvärderingsinstrumentet, kursvärdera 
eller kursutvärdera, ramfaktorer samt studentdelaktighet. Avslutningsvis kommer 
undersökningens allmängiltighet att diskuteras. 
 
Det har, under hela 1900-talet, funnits olika modeller som varit vägledande för att få 
fram det utvärderingsresultat som varit viktiga i det aktuella sammanhanget. De olika 
modellerna har kallats för första, andra, tredje och fjärde generationens utvärdering och 
har nyckelord som visar hur utvärderingarna har genomförts och hanterats. Genom 
nyckelorden för varje generations utvärdering (mätning, beskrivning, bedömning och 
delaktighet) kan utvecklingen ses. Idag handlar det om delaktighet, öppenhet och 
tillvaratagande av olika aktörers kompetenser när en utvärdering, oavsett område, ska 
genomföras.105 
 
Att utvärdera kurser inom akademisk utbildning i Sverige är en självklarhet. En 
självklarhet som genom tydliga direktiv i lagar och regler ålägger högskolor och 
universitet ett ansvar. Skrivningen i högskoleförordningen och högskolelagen är 
explicit.106 Likväl finns det ett glapp mellan dessa regler och hur det i praktiken fungerar 
på varje högskola/universitet och på varje utbildningen eller kurs. Detta glapp kan skapa 
problem.107 När det i många fall handlar om tolkningar av de regler och föreskrifter som 
finns samt när det finns lokalt konkretiserade former av reglerna blir avvikelsen ofta för 
stor och problem kan uppstå. 
 
På Högskolan i Kalmar finns det utbildningar inom olika ämnesområden som utvärderas 
på olika sätt. Det är inte heller nödvändigtvis så att alla kurser inom en utbildning 
utvärderas på samma sätt, med samma modell, vilket kan ses i undersökningens resultat. 
Inom lärarutbildningen finns det i dagsläget inget enhetligt system för utvärdering. Detta 
beror till stor del på att kurserna inom lärarutbildningen har olika förutsättningar, till 
exempel när det gäller studentantal och inom vilken institution de finns och verkar.  
 
Högskolans kvalitetsarbete gäller dock för alla utbildningar och de dokument som finns 
upprättade när det gäller kursutvärderingar gäller för alla utbildningar och kurser, för 
alla lärare och för alla studenter. Det framgår klart och tydligt i det uppsatta programmet 
för kvalitetsutveckling på HiK att det finns ett eget ansvar för kvaliteten i verksamheten. 
Detta ansvar gäller alla; studenter, lärare och chefer. Kursvärderingar och 
kursutvärderingar är en viktig del i kvalitetsutvecklingen för högskolan.108 

                                                 
105 Jerkedal (2001) s. 23-26, Guba & Lincoln (1989) s. 22-31 samt Sandberg & Faugert (2007) s. 16 
106 SFS 1993:100, förordning 2000:651 samt 1992:1434, lag 2000:260 
107 Högskoleverket (2004) s. 11 
108 Högskolan i Kalmar, Program för …, s. 4, Internet, 071204 
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6.1 Kursutvärderingsinstrumentet 
 
Från Högskoleverkets sida är riktlinjerna tydliga. Det finns två viktiga synsätt när det 
gäller kursutvärderingen och syftet med att genomföra dessa inom akademisk utbildning. 
Det första är att kursutvärderingen är ett verktyg för ökat studentinflytande och det andra 
är att kursutvärderingen är ett verktyg för kvalitetsarbete inom institutionen och inom 
högskolan eller universitetet.109 
 
På Högskolan i Kalmar är de kursansvarigas uppfattning kring syftet med 
kursutvärderingar tämligen enhetligt. Det finns ett krav uppifrån institutionen och 
ledningen att utvärderingar ska göras, men detta är underordnat uppfattningen att de 
kursansvariga utvärderar för sin egen skull, för studenternas och för en förbättrad 
kurskvalitet. 
 
Detta är positivt då kursutvärderingen i dessa fall har blivit ett naturligt instrument att 
använda för att höja kvaliteten på kurserna, både i form av innehåll och när det gäller 
undervisningsmetoder. Denna uppfattning är dock inget som går att generalisera och 
göra giltig för hela lärarutbildningen på HiK utan det finns givetvis lika många 
uppfattningar som det finns kursansvariga lärare. Det vore dock önskvärt och positivt för 
lärarutbildningen om alla kursansvariga lärare hade denna uppfattning, att kraven finns 
men att det är för den egna nyttan, för studenterna och för kurskvaliteten som 
kursutvärderingen görs. Redan då skulle arbetet med ett väl fungerande 
kursutvärderingssystem för lärarutbildningen vara sjösatt. 
 
Det som kan ses som kritik är just att det inte finns ett enhetligt och fungerande system 
på lärarutbildningen som gör att man inom alla kurser genomför en korrekt värdering 
eller utvärdering från början till slut. Kravbilden bör förändras och förstärkas uppifrån 
utan att varje enskild kursansvarigs kreativt framarbetade metoder eller modeller blir 
lidande. Hur detta ska göras är ett problem som troligen inte är nytt och som det inte 
heller finns någon enkel lösning på. 
 
Att det finns brister i det praktiska arbetet med genomförandet av kursutvärderingar 
borde vara något för högskolan att arbeta med, för att i det stora hela kunna höja 
kvaliteten på utbildningen. Kravbilden från högskolan eller institutionerna bör vara 
likvärdig oavsett vilken kurs det handlar om. Då situationen på Högskolan i Kalmar är 
sådan att lärarutbildningens kurser finns på fler än en institution bör tydligheten vara 
ännu större. 
 
Då de nationella direktiven lämnar ett stort ansvar åt varje enskild högskola eller 
universitet krävs det att detta uppdrag tas på fullaste allvar. Vilken metod för värdering 
och utvärdering som ska användas är upp till varje högskola och universitet att arbeta 
fram.110 I och med denna ansvarsfördelning och den därmed också otillräckliga 
                                                 
109 Högskoleverket (2004) s. 13 
110 Högskoleverket (2003) s. 51 



41 41

översynen av kursutvärderingsprocessen inom akademisk utbildning uppstår det brister i 
kursutvärderingarnas genomförande och användande. Detta märks tydligt på 
lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar och är en direkt slutsats som kan dras av 
föreliggande undersökning. 
 

6.2 Kursvärdera eller kursutvärdera 
 
En av de viktigaste slutsatserna som kan dras efter genomförd undersökning är hur de 
båda begreppen kursvärdera och kursutvärdera definieras, tolkas och används. I den 
litteratur som använts som förankring i uppsatsen finns det en skillnad i användandet av 
de båda begreppen. I litteratur som är från 1990-talet och tidigare finns inte diskussioner 
och redogörelser för de båda begreppsdefinitionerna. Det mest frekvent använda 
begreppet i den litteraturen är kursutvärdering. I den senare skrivna litteraturen, framför 
allt från 2000-talets början och framåt, finns det en tydligare skillnad i 
begreppsanvändningen och det framgår då mer och mer att det begrepp som tidigare 
benämnts kursutvärdering istället ska vara kursvärdering.111 

6.2.1 Lokala dokument på Högskolan i Kalmar 
 
Inom lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar används begreppet kursutvärdera 
frekvent oavsett korrekt definition. Även då det i högskoleförordning och i 
högskolelagen står att det är kursvärderingar som ska göras så gör man i de 
konkretiserade dokumenten för högskolan en omnämning av orden, från kursvärdering 
till kursutvärdering. Förklaringen till detta, som skrivs fram i kursiv stil, är att 
kursutvärdering är ett vedertaget begrepp och därmed används i dokumenten.112 
 
Att använda ett felaktigt begrepp, enligt definitionen, i de skriftliga dokumenten 
gällande kursutvärdering och därmed bortse från högskoleförordningens skrivelse är 
oerhört problematiskt. Att bryta mot de lagar som finns, och att göra det så medvetet, är 
ett egendomligt ställningstagande hos ansvariga på Högskolan i Kalmar. Vad påföljden 
skulle bli för HiK är inte det primära i denna diskussion, men uppenbarligen är påföljden 
inte tillräcklig för att man ska genomföra de ändringar som behövs för att HiK skrivelser 
ska överensstämma med lagar och förordningar.  
 
Att medvetet byta begrepp i de egna föreskrifterna, med förklaringen att kursutvärdering 
är ett vedertaget begrepp, gör att man omöjliggör en förändring dels i förståelsen för 
begreppen och dels i användandet av dem. Används fel begrepp medvetet kommer man 
aldrig tillrätta med problemet, vilket hela tiden kommer att öka det glapp som finns 
mellan lagarna och tolkandet av dem, mellan teori och praktik. Hur ska de kursansvariga 
lärarna kunna göra rätt när det står fel? Det är en fråga som måste ställas vid Högskolan i 
Kalmar. 
 

                                                 
111 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 27 samt Franke-Wikberg (1992) s. 17 
112 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer…, Internet 071204 
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Förutom att det uppstår en problematisk och i många fall också en förvirrande situation 
vid HiK, genom felaktig begreppsanvändning, så underminerar man möjligheten till att 
få ett fungerande kvalitetsarbete. Om delar av en process, som i slutändan ska fungera 
som kvalitetsverktyg, inte fungerar blir det mycket svårt att nå de uppsatta målen för 
högskolans kvalitetsarbete och därmed även för utbildningarna och kurserna. Då 
lärarutbildningen i dagsläget är en tämligen kontroversiell utbildning just när det gäller 
kvaliteten och när det i slutändan även diskuteras om kompetensen hos de som gått 
utbildningen måste något göras. Som enskild högskola eller universitet måste man inse 
vikten av att få varje del i kvalitetsarbetet att fungera. Kursvärderingarna är en sådan del. 
 
Som resultatet visar finns det en viss okunskap kring vad begreppen står för och framför 
allt vad det egentligen är man gör. Distinktionen mellan begreppen kursvärdering och 
kursutvärdering är därför viktig att göra och enligt definitionen inledningsvis är det två 
olika begrepp med olika betydelser. Kursvärdera är något studenterna gör för att visa hur 
bra/mindre bra en kurs/kursmoment har varit medan en kursutvärdering även inkluderar 
andra faktorer så som till exempel resurser, antal godkända studenter och lärarnas 
värdering av kursen. Respondenterna i undersökningen påvisar en förändring i 
begreppsanvändningen och i diskussionerna gällande begreppen som har kommit det 
senaste året eller åren. Att det i högskoleförordningen finns reglerat sedan år 2000 är inte 
alla medvetna om.  
 
Den slutsats som kan dras av följderna av en, i de flesta fall, felaktig 
begreppsanvändning och därmed också ett felaktigt benämnande på det som faktiskt 
görs är att medvetenheten kring området måste öka. För det första måste de dokument 
som faktiskt är gällande för högskolans verksamhet ses över och rättas till så att en 
konsekvent och korrekt användning av begreppen finns. För att det inte ska uppstå några 
diskussioner kring de olika begreppen bör även en begreppsförklaring finnas med.  
 
Det är enbart genom att börja använda rätt begrepp som ett felaktigt begrepp kan 
försvinna. Det är också då man kan inleda ett arbete med att skapa en rutin som är 
gällande och fungerade för alla kurser inom lärarutbildningen. Genom ett mer enhetligt 
system underlättar man för alla parter; institutioner, kursansvariga, lärare och studenter. 
  

6.3 Ramfaktorer 
 
När det gäller de ramfaktorer som är aktuella för akademiska utbildningar113 så uppfattar 
de kursansvariga lärarna inom lärarutbildningen inte dessa som ett hinder för att inte 
kunna genomföra kursutvärderingar. Eftersom kravet finns, i förordning och lag, 
menades att det inte går att skylla på några ramfaktorer, även om det givetvis lyftes fram 
önskemål att mer tid skulle finnas för utvärderingsarbetet. Skulle mer tid finnas skulle 
kursutvärderingsprocessen kunna utvecklas och förbättras. Skrivningen, som finns i 

                                                 
113 exempel på ramfaktorer som inverkar på akademiska utbildningar är antagnings- och 
examinationsregler, förfogande samt fördelning av materiella och mänskliga resurser samt tid. Ur Hidalgo 
(1994) s. 87 
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gällande dokument på HiK114, om det egna ansvaret för utbildningens kvalitet skulle då 
kunna prioriteras än mer och studenter, lärare samt chefer skulle kunna ta detta ansvar på 
större allvar än vad som görs i dagsläget.  
 
Uppfattningen från de kursansvariga är att man är medveten om problematiken som 
finns när det gäller att inte alla lärare och kursansvariga inom lärarutbildningen 
genomför kursutvärderingar. Orsaken till varför denna problematik finns tror flera av 
respondenterna kan bero på just ramfaktorer, framför allt då i form av tid.  
 
En viktig slutsats är diskrepansen som finns mellan att genomföra utvärderingar efter 
varje delkurs eller enbart efter hela kursen, vilket också i viss mån kan kopplas till 
rådande ramfaktorer. I sammanhanget kan detta kanske ses som en petitess men är något 
som påverkar helhetsuppfattningen kring arbetet med kursutvärderingar. Upplever de 
kursansvariga lärarna det som negativt att kursutvärdering ska göras efter varje delkurs 
är det ytterligare en faktor som inverkar på att utvärderingarna blir lidande och i längden 
kanske prioriteras bort.  
 
Om man istället, som kursansvarig lärare, anser det viktigt och positivt att utvärdera 
efter varje delkurs lägger troligen dessa lärare mer tid än de kanske har att förfoga över 
eller får betalt för och då blir annat arbete lidande. Att det inte finns några klara direktiv 
som gäller alla kurser inom lärarutbildningen när det gäller hur ofta kursutvärderingar 
bör göras medverkar till denna diskussion som i slutändan blir till en stötesten för varje 
enskild kurs, dess lärare och studenter. 
 
En slutsats från respondenternas uppfattningar är att de kursansvariga ofta lägger tid som 
de inte har betalt för, enbart för att kunna genomföra kursutvärderingar i den 
utsträckning som det är ålagt dem att göra. Det finns alltså inte någon extra tid för 
exempelvis en mer grundlig sammanställning, återkoppling eller uppföljning. Att 
inkludera studenter i hela processen är till exempel något som får prioriteras bort och 
endast användas i slutskedet, om över huvud taget den möjligheten finns. I och med det 
blir kursutvärderingen ett område som antingen prioriteras bort eller som anses så pass 
viktigt att man prioriterar bort något annat. Detta val, som inte ska behöva göras, är en 
stor nackdel för hela kursutvärderingsprocessen och som i slutändan medför sämre 
kvalitet för utbildningen i sin helhet. 
 

6.4 Studentdelaktighet 
 
En viktig slutsats att dra av den gjorda undersökningen är att det ansvar som finns för 
kursutvärderingar måste bli tydligare för de som är delaktiga i processen, anser 
respondenterna. Det gäller då från topp till botten i organisationen, från chefer till 
studenter. Medvetenheten kring reglerna om kursutvärdering finns i tämligen stor 
utsträckning hos chefer, kursansvariga lärare och andra lärare. Hur det efterföljs varierar 
givetvis inom utbildningens kurser, från att inte följas alls till att man har ett väl 
utarbetat system för kursutvärderingar. 
                                                 
114 Högskolan i Kalmar, Program för…, s. 4 Internet, 071204 
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Studenternas medvetenhet och delaktighet när det gäller kursutvärderingar varierar. På 
samma sätt som att kursansvariga lärare är mer eller mindre intresserade och medvetna 
om kursutvärderingar, så är situationen densamma hos studenterna.  
 
Det handlar i stor utsträckning om bristen på kunskap hos studenterna gällande de regler 
och riktlinjer som finns, både nationellt och lokalt på högskolan. Orsakerna till denna 
bristande kunskap kan vara många, från att inte dokumenten och riktlinjerna är 
tillräckligt synliggjorda till att studenterna inte har något intresse i att vara medvetna och 
delaktiga.  
 
Appelqvist och Arvidsson påpekar också bristen på studenternas intresse när det gäller 
att påverka den egna utbildningen och finner det anmärkningsvärt att studenterna inte 
tillvaratar de möjligheter som ges.115 Att spekulera i hur stor utsträckning orsakerna 
stämmer in på studenterna vid Högskolan i Kalmar är inte något som ska göras här, utan 
vore istället intressant att läsa om i en annan undersökning. 
 
Slutsatserna som kan dras efter gjorda undersökning är att uppfattningarna om ett 
obligatorium för studenterna när det gäller kursutvärderingar är delade, men lutar mer åt 
det positiva hållet. Eftersom kravbilden finns på de kursansvariga lärarna att utforma och 
genomföra kursutvärderingar så borde också studenterna ha kravet på sig att medverka. 
Finns inte kravbilden på båda aktörerna blir uppdraget i många fall inte 
hundraprocentigt. Framför allt får inte utvärderingen det genomslag och det resultat som 
behövs för att förändra och förbättra kursernas kvalitet. Att inte medverka som student 
kan vara orsaken till ett icke tillförlitligt resultat, om det är ett litet studentantal som 
läser kursen. Denna problematik skulle man komma ifrån om det var obligatoriskt för 
studenterna att medverka. 
 
Den andra sidan av myntet, och som också är en av uppfattningarna i undersökningen, är 
att det är en demokratisk rättighet att kunna avstå från att medverka i kursutvärderingen. 
På samma sätt som att du som medborgare har rätt att avstå från att rösta i det svenska 
riksdagsvalet, utan någon påföljd, ska du kunna avstå från att delta i en kursutvärdering. 
 
Dessa två sidor av samma mynt är viktiga att ta i beaktande. Att det i dagsläget är 
frivilligt för studenterna att delta finns det givetvis en poäng i, precis som det finns en 
poäng i att göra kravbilden på studenterna större. Att ett obligatorium är lösningen på 
problemet är troligen inte den rätta vägen att gå, utan istället handlar det om att skapa så 
bra förutsättningar och omständigheter i kursen som möjligt för att öka studenternas 
medvetenhet och delaktighet. 
 
Det är också viktigt att påpeka att denna delaktighet från studenternas sida inte enbart 
ska bestå av att genomföra kursvärderingen utan att medverkan och delaktighet ska 
finnas med i alla steg; från värderingen/utvärderingens konstruktion till dess 
sammanställning.116 

                                                 
115 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 29 
116 Appelqvist & Arvidsson (2004) s. 30 
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6.5 Undersökningens allmängiltighet 
 
Den utgångspunkt som ligger till grund för detta examensarbete är kursutvärderingar 
inom lärarutbildningen. Då utbildningarna ser olika ut beroende på vilken högskola eller 
på vilket universitet de finns så ser också varje utbildnings kursutvärderingar olika ut. 
Den undersökning som är gjord inom ramen för denna uppsats utgår ifrån situationen 
och förhållandena på en specifik lärarutbildning på en specifik högskola, Högskolan i 
Kalmar. 
 
Utifrån den valda problemformuleringen, att undersöka kursansvariga lärares 
uppfattning om kursutvärderingar inom lärarutbildningen, och den valda kvalitativa 
metoden med den fenomenografiska inriktningen finns det ingen intention att kunna dra 
generaliserbara slutsatser utifrån resultatet. Då respondentgruppen i undersökningen är 
förhållandevis liten, men likväl representativ för lärarutbildningens kurser, är det istället 
variationen i uppfattningarna som är i fokus. Det är likheterna och skillnaderna i 
uppfattningarna som är det intressanta och som är uppsatsens viktigaste del. 
 
Undersökningens resultat är därför enbart en bild av hur det ser ut vid lärarutbildningen 
på Högskolan i Kalmar. Resultatet gör inget anspråk på att gälla uppfattningen om 
kursutvärderingar vid lärarutbildningar på någon annan högskola eller universitet i 
Sverige, men stora likheter kan säkerligen finnas mellan lärosätena. 
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SLUTORD 
 
Denna uppsats och undersökning visar på de uppfattningar om kursutvärderingar som 
kursansvariga lärare har inom en lärarutbildning och på en högskola i Sverige. Att få 
möjlighet att göra denna undersökning, på den utbildning som anses vara den mest 
omdiskuterade utbildningen i Sverige i dagsläget, har varit oerhört intressant och 
lärorikt. 
 
På grund av den valda metoden finns, som tidigare påpekats, ingen avsikt att göra 
resultatet gällande för lärarutbildningar på andra högskolor eller universitet i Sverige. 
Det skulle dock vara oerhört intressant att ta del av resultat från liknande undersökningar 
på landets alla lärarutbildningar, för att på det sättet kunna få en helhetsbild av vilka 
uppfattningar kursansvariga lärare har kring kursutvärderingar på de olika lärosätena.  
 
Kursutvärderingarna är en naturlig del för att höja kvaliteten på en kurs och på en 
utbildning. Det citat som användes inledningsvis är oerhört användbart även idag, nästan 
ett och ett halvt decennium efter att det skrevs; ”[k]valitetssäkring förutsätter 
utvärdering”.117  
 
På lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar arbetar kursansvariga lärare flitigt med att 
kursutvärdera sina kurser, för sin egen skull men också för studenterna. Detta görs, trots 
i många fall bristen på tid, för att i slutändan kunna höja kvaliteten på kurserna. 
Nackdelen som försvårar kvalitetsarbetet utifrån kursutvärderingsaspekten är att det 
saknas ett enhetligt och fungerade system för alla lärarutbildningens kurser på HiK. 
Skulle ett sådant system finnas, tillsammans med en större delaktighet hos ansvariga 
chefer, kursansvariga lärare och inte minst från studenterna, skulle kvaliteten på 
lärarutbildningen höjas ur åtminstone en synvinkel.  
 
Utvärderingen måste ses som det enorma verktyg som det kan vara. Alla inblandade 
parter måste förstå fördelarna av ett rätt använt utvärderingsinstrument. Görs det så har 
ett stort steg tagits för att höja kvaliteten inom lärarutbildningen i Sverige. Den skulle då 
inte behöva debatteras i så negativa ordalag som det görs idag.  
 
Min högst personliga åsikt är att utbildningens status automatiskt skulle höjas, i och med 
en sådan kvalitetssäkring som utvärderingen innebär, och läraryrket skulle få den 
professionella status som den har rätt till. Sveriges utbildningssystem skulle få skolor 
med kompetenta lärare som inser fördelen med delaktighet och utvärdering för att på det 
sättet höja kvaliteten för alla elevers skolgång. Alla skulle gynnas av denna utveckling 
inom lärarutbildningen. Det gäller bara att få alla inblandade parter att förstå och det är 
väl, som vanligt, lättare sagt än gjort! Men efter denna undersökning är jag fullt 
övertygad om att man är på god väg, åtminstone på lärarutbildningen på Högskolan i 
Kalmar. 
 

                                                 
117 Gustafsson (1994) s. 29 
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BILAGA 1 

Studentinflytande 
 
Regler och riktlinjer för studenternas kursutvärderingar vid Högskolan i 
Kalmar118 
 
Enligt högskoleförordningen (1993:100) kap 1 §14 gäller följande: 
 

”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en 
möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en 
kursvärdering som anordnas av Högskolan. 
 

Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten 
och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall 
hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
I texten ersätts kursvärdering med kursutvärdering eftersom det är ett vedertaget 
begrepp. Följande regler och riktlinjer gäller för kursutvärderingar vid Högskolan i 
Kalmar 
 
Regler 
• Kursutvärderingar är ett av flera instrument i Högskolans kvalitetsarbete som 

personal och studenter har ett gemensamt ansvar för. 
 
• Kursutvärderingar är obligatoriska för samtliga kurser vid Högskolan. 
 
• Studenterna skall informeras om institutionens rutiner för kursutvärderingar. 
 
• Schemalagd tid som fastställs i början av kursen skall avsättas för kursutvärderingar. 
 
• Vid kursstart skall kursansvarig/lärare om möjligt relatera till föregående kurs och 

tala om vilka eventuella åtgärder som vidtagits utifrån utvärderingen. 
 
• Kursutvärderingar skall vara tydligt målrelaterade och överensstämma med 

kursplanen. Samtliga studenter skall ha tillgång till kursplanen. 
 
Riktlinjer 
• Frågor om studentens insats, lärarens insats, kritik av kursplanen samt huruvida 

kursen överensstämmer med kursplanen bör finnas med på 
kursutvärderingsblanketten. 

 
• Prefekten ansvarar för att utvärderingar genomförs, sammanställs och beaktas. 

Studenterna bör vara delaktiga i hela denna process. 

                                                 
118 Högskolan i Kalmar, Regler och riktlinjer…, Internet 071204 
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• Skriftliga kursutvärderingar bör kompletteras med muntliga som dokumenteras, för 

att kunna beaktas i kommande utvecklingsarbete. 
 
• Det bör finnas utrymme för diskussion mellan studenter och kursansvarig/lärare om 

kursen och dess innehåll under kursens gång. 
 

• Sammanställning av kursutvärderingar bör innefatta förutsättningar för kursen, 
genomförande och resultat. Såväl lärares som studenters insatser skall beaktas. 
Examinators bedömning av resultaten bör framgå. 
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BILAGA 2 

E-postförfrågan, intervju 
 

Hejsan! 
 
Jag heter Anna Hjorth och skriver denna termin mitt examensarbete i Lärarutbildningens 
Allmänna utbildningsområde. Mitt valda ämne för uppsatsen är kursutvärderingar. 

 

Jag undrar nu om du skulle vilja ställa upp och bli intervjuad kring ämnet 
kursutvärderingar? Givetvis kommer ditt deltagande vara anonymt.  
Du blir tillfrågad eftersom du är eller har varit ansvarig/koordinator för kurser inom 
lärarutbildningen här på Högskolan i Kalmar. 
 
Jag beräknar att varje intervju tar ca 45 minuter och intervjuerna kommer att genomföras 
under nästa vecka (ve 49). 
 
Med tanke på tidsaspekten och antalet intervjuer jag planerar att genomföra vore det 
tacksamt om du vill svara snarast, om du har möjlighet att delta eller inte. Om du vill 
delta vore det bra om du även kunde ge förslag på datum och tid vecka 49 då du har 
möjlighet att avsätta tid för en intervju. 
 
Har du frågor får du gärna höra av dig på mail, ah22ft@student.hik.se eller på mobil, 
070-2120250. 
Min handledare är Lena Persson. 
 
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Hjorth 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor  
 

 
• Genomför du kursutvärderingar på dina kurser? 

 
• I vilket syfte genomför du kursutvärderingar? 
 

- hur utformar du kursutvärderingen? 
- hur genomför du kursutvärderingen? 

- hur sammanställer du kursutvärderingen? 
- hur ser uppföljningen/återkopplingen ut? 
- hur använder du resultatet/hur stor hänsyn tar du till resultatet?  

 
• Vilken uppfattning har du om kursutvärderingar i allmänhet? 

 
• Vad är din uppfattning om studenternas medverkan? Studenternas inblick i 

kursplanerna? Hur ser du på att göra kursutvärderingarna till ett obligatoriskt 
moment? 

 
• Vilken definition har du av begreppen utvärdering och värdering? Är din 

uppfattning att du gör en värdering eller utvärdering av kursen? 
 

• Finns det några yttre faktorer/ramfaktorer som du upplever som påverkar 
möjligheten att genomföra kursutvärderingar? 

 


