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En kritisk granskning av kursutvärderingssystemet vid LTH 

har genomförts. Systemet diskuteras utifrån LTH:s egen policy 
och syften med utvärderingssystemet, samt utifrån de urspr-
ungliga avsikterna med Course Experience Questionaire (CEQ), 
vilket utgör en central del i LTHs kursutvärderingssystem. Vi 
finner att de olika avsikterna står i delvis motsättning med 
varandra, vilket förmodligen är en orsak till en viss frustration 
över utvärderingssystemet bland LTH:s lärare. Vidare har 
statistiska analyser av samtliga slutrapporter publicerade mellan 
2003 och 2008 utförts med syfte att analysera CEQ-systements 
kvalitetsdokumenterande roll. De visar att programtillhörigheten 
är av stor betydelse för utfallet av kursutvärdering, samt att det 
finns signifikanta skillnader mellan hur olika program uppfattar 
samma kurs. Slutligen har sju lärare djupintervjuats i syfte att 
utröna hur de ser på och använder sig av CEQ-systemet. Det är 
tydligt att CEQ-systemets roll i arbetet med kursutveckling är 
oklart för flera, samt att CEQ-enkäten ofta inte används som en 
del av ett vidare utvärderingssystem med analys, reflektion och 
samtal på det sätt som är avsett. 
 
 

I. INTRODUKTION 
enna artikel är resultatet av en studie som genomförts 

av fyra lärare vid LTH i samband med en Pedagogisk 
inspirationskurs inom LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- 
och utvecklingsenhet, kallad Genombrottet.  

Enligt högskoleförordningen (1993) ska all högskoleutbild-
ning utvärderas. I LTH:s policy (Warfvinge 2003) för utvär-
dering av grundutbildningen särskiljs två typer av 
utvärderingar som ska genomföras, operativ utvärdering och 
rapporterande utvärdering. I denna artikels fjärde avsnitt 
kommer dessa begrepp att närmare beskrivas och diskuteras. 

Sedan 2003 finns vid LTH ett gemensamt rapporterande 
kursvärderingssystem. I detta system utgör en enkät, Course 
Experience Questionnaire (CEQ), en viktig komponent. CEQ 
står således för själva enkäten, men har också kommit att stå 
för hela processen i LTH:s rapporterande kursvärderings-
system, vilket skapar en otydlighet. I denna artikel specificeras 
det om det är CEQ-enkäten, eller CEQ-systemet/processen 
som avses. I dagsläget finns vid LTH ca 2550 st 
kursvärderingar genomförda med CEQ-enkäten. 

LTH:s policy fastslår att den rapporterande kursvärderingen 
har två huvudsyften, att mäta kvaliteten på undervisningen 
samt att ge underlag för kvalitetshöjande dialog mellan 
aktörerna. En statistisk analys av kursutvärderingssystemets  
 

kvalitets-dokumenterande roll presenteras i avsnitt fem. En 
undersökning av hur några faktorer och variabler påverkar 
utfallet av enkäten presenteras i detta avsnitt, samt obser-
vationer av trender i kvalitetsindikatorer. Då det finns signaler 
på att kursvärderingar inte används i kvalitetshöjande syfte på 
det sätt som avsetts har en mindre intervjuundersökning 
genomförts, vilken redovisas i denna artikels sjätte avsnitt. 
 

II. SYFTE 
Att klargöra skillnaderna mellan operativ och rapporterande 

kursvärdering vid LTH. 
Att undersöka om utfallet från CEQ-enkäten kan användas 

som mått på kvaliteten på en kurs. 
Att ge en bild av hur kursansvariga lärare använder och 

uppfattar CEQ-systemet. 
 

III. METOD 
Artikeln består av en litteraturstudie, statistiska 

bearbetningar av data från CEQ-enkäter samt intervjuer med 
kurslärare och utbildningsledare i författarnas närhet. 

Litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar om kursutvär-
deringar i allmänhet och CEQ-systemet i synnerhet 
tillsammans med rapporter och policydokument publicerade 
inom ramen för LTH:s kursutvärderingssystem har använts 
som källmaterial.  

Statistisk analys. För att kunna följa trender i kvalitets-
indikatorer användes data från LTH:s CEQ-webbsidor1, där 
data för genomsnittliga utfallet av CEQ-enkäten är publicerade 
läsperiod för läsperiod.  I den statistiska analysen användes 
resultatet av samtliga slutrapporter publicerade mellan 2003 
och december 2008 (totalt ca 2550 kursutvärderingar). Som 
beroende variabler valdes utfallet av ett antal frågor på CEQ-
enkäten (se tabell 1) och som bakomliggande faktorer valdes 
det år kursen gavs, programmet, läsperiod och längden av 
kurslärarens kommentarer i slutrapporten. Den sista faktorn 
togs med som ett förhoppningsvis objektivt mått på lärarens 
grad av aktivitet vid kursutvärderingen och engagemang i 
kursen. Eftersom flera av variablerna är kraftigt korrelerade 
(visas ej), gjordes två analyser. Multivariat variansanalys 
(MANOVA) uppskattar i tur och ordning varje faktors 
inflytande på samtliga variabler, medan univariat 

 
1 http://www.ceq.lth.se/specialrapporter/ 

Kursutvärderingssystemet CEQ vid LTH:  
uppfylls avsedda syften? 

Lovisa Björnsson (Bioteknik), Mats Dahlblom (Installations- och klimatiseringslära), Kristofer Modig 
(Fysikalisk kemi) och Anders Sjöberg (Byggnadsmaterial), alla vid Lunds Tekniska Högskola 

D 



Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, LTH 2-3 december 2009 

variansanalys (ANOVA) uppskattar de enskilda faktorernas 
betydelse för en variabel i taget. Bägge analyserna visar om 
medelvärdena för variablerna skiljer sig mellan de olika 
faktorerna, samt hur stor del av variansen i variablerna som 
kan hänföras till respektive faktor. Analyserna utfördes med 
hjälp av Statistical Toolbox i Matlab (funktionerna anovan och 
manova1). Eftersom analysen visade att programtillhörigheten 
verkade påverka utfallet i CEQ-enkäten signifikant, utfördes 
analysen även över program parvis och då endast över kurser 
som ingår i båda programmen. De programpar som valdes ut 
var B/K, D/E, F/N samt F/Pi. 

Intervjuer. Sju lärare med olika roller djupintervjuades med 
syfte att spegla hur CEQ-systemet uppfattas i praktiken och 
hur lärare nalkas det. Framförallt ville vi veta hur och om 
lärarna använde CEQ-enkäten i sin egen kursutveckling. Vilka 
frågor samtalen kretsade kring framgår i avsnitt 6. 

 

IV. OPERATIV OCH RAPPORTERANDE UTVÄRDERING VID LTH 
Systemet för utvärdering av kurser som används vid LTH 

har sin grund i Högskoleförordningen (1993:100, § 14) där det 
fastslås att: ”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 kurs-
värderingarna samt informera om resultaten och eventuella 
beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. 
Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning 
(2000:651).” 

För att leva upp till Högskoleförordningen har LTH tagit 
fram en gemensam policy som gäller för utvärdering av 
samtliga kurser i grundutbildningen (Warfvinge 2003). I detta 
policydokument anges bl.a att ”Vid LTH skiljer vi på operativ 
och rapporterande utvärdering. För båda typerna gäller LTH:s 
övergripande policy att fokus skall ligga på studenternas 
lärande och inte på lärarens undervisning. ” 

Vidare anges att ”Såväl den operativa utvärderingen som 
den rapporterande utvärderingen skall bygga på information 
om studenternas upplevelser och åsikter avseende kursen.” 

 

A. Operativ utvärdering 
Det mest kännetecknande för operativ utvärdering är att den 

syftar till att förbättra undervisningen och lärandet under 
pågående kurs. Den operativa utvärderingen kan utföras på 
många olika sätt, men syftet är alltid att samla in uppgifter om 
vad studenterna uppfattar som svårt, vad de missuppfattat eller 
förstått osv, för att göra återstoden av kursen bättre ur 
studenternas inlärningsperspektiv. Classroom Assessment 
Techniques (Angelo & Cross 1993) är en av många omtyckt 
bok som omsorgsfullt beskriver 52 olika tekniker för operativ 
utvärdering.  

Ansvaret för att operativ utvärdering genomförs ligger på 
institutionen samtidigt som ansvaret för genomförandet anges 
ligga på kursansvarig lärare enligt LTH:s policydokument. 

En egen enkätundersökning som utförs efter kursen i syfte 
att utvärdera och utveckla kursen till nästa gång den ges 

räknas alltså inte som ”operativ”, medan en 
enkätundersökning som utförs mitt under kursens gång kan 
vara operativ om den syftar till att förbättra återstoden av den 
pågående kursen. Syftar den istället till att samla erfarenheter 
om de utförda delarna för att förbättra kursen till nästa gång 
den ges så är utvärderingen ”rapporterande”. 

B. Rapporterande utvärdering 
Utvärderingar som utförs i form av efterhandsbedömning av 

en kurs eller ett kursavsnitt räknas alltid som ”rapporterande” 
enligt LTH:s policydokument. Dessutom anges att dessa efter-
handsbedömningar även syftar till att stödja dialogen mellan 
lärare, studenter och utbildningsledare för att förbättra 
kvaliteten på grundutbildningen och studenternas lärande samt 
utgöra ett ”kursbokslut”. 

Ansvaret för den rapporterande utvärderingen ligger på 
utbildningsnämnderna och genomförandet vid LTH sker med 
CEQ-systemet. CEQ-systemet har varit i bruk sedan 2003 och 
har successivt utvidgats från obligatoriska kurser till alla 
kurser. Avsikten är att även examensarbeten ska utvärderas, 
men dit har man ännu inte nått. 

CEQ-enkäten som används vid LTH har utvecklats under 
10 års tid i Australien och är numera internationellt erkänd 
(Borell 2008). Den version av enkäten som LTH har anammat 
innehåller 26 frågor varav 24 sammantaget mäter fem olika 
”funktioner som bör tillgodoses av varje pedagogisk process.” 
Eftersom varje ämnesområde, varje kurs och varje 
genomförande av en kurs är unikt och därför kräver sina egna 
sätt att förbättras, kan vissa av frågorna i CEQ-enkäten ibland 
upplevas som icke relevanta, men i enkätens ursprungliga 
syfte, att kartlägga studenternas inlärningssituation vid ett helt 
utbildningsprogram, är de väl utprövade. De fem skalor som 
CEQ-systemet mäter är: (Borell et al 2008) 

God undervisning (fråga 3, 7, 15, 18, 19 och 21) mäter 
elevernas uppfattning av lärarens beteenden associerade med 
god undervisningspraktik, exempelvis motiverande av studen-
terna, kommenterande av studenternas arbete (feedback) samt 
visat intresse för ämnet och studenterna. 

Tydliga mål (fråga 1, 6, 13 och 25) mäter om studenterna 
anser att deras lärare etablerade tydliga mål och bedömnings-
grunder. Exempelvis möjlighet för studenterna att veta vilken 
kvalitet som förväntas av deras arbete och tydlighet avseende 
syften och mål. 

Förståelseinriktad examination (fråga 8, 12, 16 och 20) 
mäter huruvida studenterna anser att djupinriktat lärande pre-
mieras vid examinationen på kursen. En överbetoning av ytligt 
lärande anses ofta inte vara förenligt med akademisk 
utbildning, och kan indikera att djupinlärning och färdigheter 
inte examineras på kursen 

Lämplig arbetsbelastning (fråga 4, 14, 22 och 24) mäter 
huruvida studenterna anser sig vara överbelastade eller inte. 
En olämpligt hög arbetsbelastning kan tvinga elever att överge 
försök till djupinlärning och istället ägna sig åt ytinlärning. 

Allmänna färdigheter (fråga 2, 5, 9, 10, 11 och 23) mäter i 
vilken utsträckning studenterna anser sig ha utvecklat en rad 
allmänna färdigheter. Exempelvis problemlösningsförmåga, 
grupparbete, samt förmåga att planera det egna arbetet. 
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På den enkät som används vid LTH har ytterligare två 
frågor lagts till (fråga 17 och 26) som ställs ur ett annat 
perspektiv än lärandeperspektivet. Frågorna mäter om kursen 
känns angelägen för utbildningen (relevans) respektive om 
studenten är nöjd med kursen som helhet. Frågan om relevans 
är unik för LTH. På LTH:s version av enkäten ges studenten 
dessutom möjlighet att skriva ”fritextsvar”, dessa kan 
innehålla vad som helst som berör kursen.  

Till att börja med användes enbart pappersenkäter, därefter 
webbenkäter i begränsad omfattning och från ht 2006 har 
webbenkäter varit huvudalternativet, men fortfarande finns 
möjlighet för kursansvarig lärare att välja pappersenkäter. Vid 
övergången till webbenkäter sjönk svarsfrekvensen avsevärt 
(från ca 15000 svar läsåret 2005/06 till ca 11000 svar 
2006/07). 

LTH:s policydokument fastlägger tydligt att det finns två 
(lika starka) syften med CEQ-systemets efterhandsbe-
dömningen. Dessa är dels ”att följa och dokumentera faktorer 
som utgör mått på kvalitén i undervisningen”, och dels ”att ge 
underlag för kvalitetshöjande dialog mellan utbildnings-
nämnderna, institutionerna och studenterna”. 

På LTH har det därför utformats ett förfaringssätt med tre 
steg omkring CEQ-enkäten för att stödja systemets möjlighet 
att även ge underlag till kvalitetshöjande åtgärder i enskilda 
kurser (CEQ-projektgruppen 2004), dessa steg är: 1. Stu-
denterna fyller i CEQ-enkäten, som sammanställs centralt till 
en arbetsrapport. I detta steg redigeras fritextsvaren av 
studierådet, så att kränkande och menligen utpekande 
kommentarer tas bort. Denna process kallas fortsättningsvis 
censurering. 2. Kurslärare, studenter och utbildningsledare 
diskuterar kursen vid ett möte, bl.a med utgångspunkt i den 
centralt producerade arbetsrapporten där fritextsvaren ingår 
som en del. 3. Kurslärare, studenter och utbildningsledare ger 
var för sig sina kommentarer vilka fogas samman med 
basfakta och data från enkäten till en slutrapport. Fritextsvaren 
ingår dock inte i detta ”kursbokslut”. 

C. Dokumentera kvalitetsfaktorer 
Enligt LTH:s policydokument är det första syftet med 

rapporterande utvärderingar att ”följa, beskriva och doku-
mentera faktorer som utgör mått på kvalitén i 
undervisningen”. Enligt samma dokument har alla aktörer 
(studenter, nämnder, ledning, andra lärare, näringslivet, staten 
osv) ett legitimt intresse av att snabbt kunna bilda sig en 
uppfattning om verksamhetens kvalitet: ”Syftet är inte att 
möjliggöra kontinuerliga justeringar för att förbättra lärandet, 
som i den operativa utvärderingen, utan att beskriva 
kvalitetsfaktorer och därmed möjliggöra bättre övergripande 
beslut och övervägande. Organisationen är beroende av den 
här formen av data för att över tid kunna uttala sig om i vilken 
grad ’vi gör ett bra jobb’.” 

Det är oklart i vilken utsträckning detta syfte är förankrat 
bland de kurslärare, studenter och utbildningsledare som är 
involverade i CEQ-processen efter avslutad kurs, men det är 
tydligt att endast ett minimum av publikationer som behandlar 
CEQ-systemet tar upp denna aspekt. Till undantagen hör 
(Borell et al 2008) som använder ”CEQ-data för analyser på 

nivån utanför den enskilda kursen.” 

D. Kvalitetshöjande dialog 
I policydokumentet anges att ”LTH:s utvärderingssystem 

skall styra mot undervisning som präglas av samverkan och 
dialog så att den enskilda studenten, inom ramen för lämplig 
arbetsbelastning, kan arbeta och examineras mot tydliga mål 
och utveckla en mångfald av färdigheter”. Dvs fokus i kurs-
utvärdering ska ligga på studenters lärande, ej på lärarens 
undervisning. Om studenternas lärande inte utfaller som 
planerat uppges det att undervisningen systematiskt ska 
förändras så att önskade inlärningsmål kan nås. 

Inledningen till ”Lathund för tolkning av CEQ-arbets-
rapporter” (Borell 2003) anger att ”På LTH finns en idé om att 
pedagogisk utveckling sker genom ett pedagogiskt samtal om 
undervisningen. […] CEQ-enkäterna är tänkta att ge underlag 
till detta pedagogiska samtal. CEQ ger data och uppslag till 
reflexion och diskussion, inom och mellan grupperna lärare 
respektive studenter. Detta pedagogiska samtal är tänkt att 
leda till bättre undervisning, som i sin tur leder till bättre 
förståelse av undervisningen och ett bättre lärande hos 
studenterna.” 

Ramsden (2003) är tydlig med att resultat från en CEQ-
enkät inte bör betraktas som värdemått i sig själva, utan som 
utgångspunkter för undersökningar av kurser. Det viktigaste 
momentet i en utvärdering är att tolka resultatet och omsätta 
detta i konkreta ätgärder för att förbättra lärandet. Det 
pedagogiska samtal som omger CEQ-enkäten är alltså mycket 
viktigt, vilket även framhålls av Borell (2003), och denna 
diskussion ska utmynna i kommentarer som läggs in i CEQ-
slutrapporten av utbildningsledare, lärare och studenter, var 
för sig.  

Det är tydligt att detta syfte med CEQ-enkäterna är väl 
förankrat hos många av de kurslärare, studenter och utbild-
ningsledare som är involverade i CEQ-processen efter 
avslutad kurs. I stort sett samtliga publikationer om CEQ-
systemet på LTH tar också upp denna aspekt. En granskning 
av 2557 CEQ-slutrapporter visar dock att i drygt 50 % av 
fallen har ansvarig lärare inte skrivit in några kommentarer. 
Detta kan tolkas som att det pedagogiska samtal om 
undervisningen som CEQ-enkäten ska ligga till grund för inte 
genomförs som avsett. Många artiklar och remissvar är 
kritiska till det faktum att CEQ-enkäterna är för generellt 
utformade för att passa som utvärdering av enskilda kurser 
(Sparr och Deppert 2004, CEQ-projektgruppen 2004, Sparr & 
Deppert 2006). Detta kan tyda på att CEQ-enkäten i sig, utan 
att vara del i en kvalitetshöjande dialog, ”kidnappas” för andra 
syften än det avsedda, jfr Edström (2008). 

 

V. CEQ-SYSTEMETS FÖRSTA ROLL: DOKUMENTERA 
KVALITETSFAKTORER 

En statistisk analys av tillgängliga kursutvärderingar för 
åren 2003-2008 har genomförts. Denna analys har som mål att 
undersöka om undervisningskvaliteten har förbättrats under 
perioden, samt om det finns bakomliggande faktorer utanför 
lärarens kontroll som påverkar utfallet av CEQ-enkäten. Den 
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senare analysen är genomförd i linje med en tidigare utförd 
studie vid ett universitet i Hong Kong (Kwan 1999). 

A. Resultat 
Bakomliggande faktorer. Figur 1 visar resultatet av fyra 

MANOVA-analyser över samtliga kursutvärderingar. Analy-
serna visar hur de bakomliggande faktorerna påverkar 
samtliga sju undersökta variabler (se lista över variablerna i 
tabell 1). Att faktorerna bidrar till variabiliteten är statistiskt 
signifikant, med en konfidens som är större än 99,95 % i alla 
fyra fallen. Från figuren är det uppenbart att 
programidentiteten spelar en stor roll för utfallet på CEQ-
enkäten, men att även årtalet kursen gavs samt 
lärarkommentarslängden är av betydelse. För att få en 
detaljerad bild över hur varje variabel beror av faktorerna 
utfördes även sju ANOVA-analyser, där varje variabels 
beroende av faktorerna beräknades. Resultatet av dessa sju 
analyser redovisas i tabell 1. Även i den detaljerade analysen 
understryks att programtillhörigheten är en faktor som ger 
stort genomslag i utfallet för flera av CEQ-enkätens frågor. 
Det är även slående att lärarkommentarslängden är minst lika 
viktig som programtillhörigheten för utfallet i variabeln 
tydliga mål.  

 
Figur 1. MANOVA-analys av hur stor del av variansen i de sju undersökta 
variablerna som varierar med faktorerna år, program, läsperiod och 
lärarkommentarslängd i de 2550 undersökta CEQ-enkäterna. Siffrorna visar 
hur stor del av den totala variansen (beräknat som 1–λ, där λ är Wilks lamba) 
som härrör från respektive faktor, medan varje ”tårtbit” visar hur stor del av 
den förklarade variansen som härrör från respektive faktor. 1–λ är endast 
direkt proportionell mot det verkliga procenttalet, som troligen är lägre 
(Tabachnick & Fidell 2006). 

 
Trender. Årets och läsperiodens betydelse blir tydlig om 

CEQ-enkätens utfall för variablerna presenteras som en 
funktion av tiden. Detta är gjort i figur 2, som tydligt visar att 
det sker en stadig förbättring i enkätutfallet. Speciellt tydliga 
är trenderna för upplevd feedback, skriftlig kommunikation 
och grupparbete. Liknande trender har observerats av andra 
författare (Borell et al 2008). Det finns även tydliga 
läsperiodsberoende trender. Studenterna skulle enligt detta 
resultat uppleva att de tränar problemlösning och analytiskt 
tänkande i större utsträckning på våren, men att träningen i 
grupparbete och skriftlig kommunikation är lägst i början av 
hösten.  
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Figur 2. Figurerna visar hur CEQ-enkätens utfall för några av de 
undersökta variablerna varierar över tiden. Figuren visar även några 
ytterligare variabler som ej behandlas vidare i denna studie. Dessa är 
gruppen god undervisning, om läraren klargör förväntningar (fråga 25), 
samt frågorna gällande analytiskt tänkande och skriftlig kommunikation 
(frågorna 5 och 11). Varje år (t.ex. 2003) inleds med HT1 och avslutas 
med VT2 (HT1-03 och VT2-04, t.ex.). Endast obligatoriska kurser är 
medtagna. 

 
Beroendet av lärarkommentarernas längd visas i figur 3. 

Denna visar att kurser där läraren skriver ”lagom långa” 
kommentarer verkar vara de som fungerar bäst. I 
datamaterialet finns några mycket långa lärarkommentarer (de 
längsta innehåller över 10000 tecken). Det är rimligt att tänka 
sig att det bland de kurser där lärarkommentaren överstiger 
1000 tecken finns en överrepresentation av kurser med stora 
problem. 
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Figur 3. Utfallet av nöjdhet, lärarentusiasm, tydliga mål, problemlösning, 
grupparbete och feedback som funktion av lärarkommentarens längd. 
Varje år (t.ex. 2003) inleds med HT1 och avslutas med VT2 (HT1-03 och 
VT2-04, t.ex.). Endast obligatoriska kurser är medtagna. 
Parvis jämförelse. Eftersom programtillhörigheten visade 

sig ha stor betydelse för utfallet av kursutvärderingarna (figur 
1), utfördes fullständiga MANOVA/ANOVA-analyser för 
kurser som är gemensamma för fyra programpar. De valda 
programparen var Kemiteknik/Bioteknik (K/B), Datateknik/ 
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Elektroteknik (D/K), Teknisk fysik/Nanoteknik (F/N) och 
Teknisk fysik/Teknisk matematik (F/Pi). Resultatet i tabell 2 
visar var det finns signifikanta skillnader mellan olika 
program i synen på gemensamma kurser. Allra tydligaste 
skillnaderna syns mellan D och E. För dessa båda program är 
skillnaderna så stora och signifikanta att de borde ha 
uppmärksammats sedan länge av de ansvariga lärarna. 
Studenterna på D är tydligt mer nöjda med sina kurser, samt 
upplever större grad av feedback och lärarentusiasm. 
Dessutom tycker de att kurserna har mycket tydligare mål och 
att de bättre tränar problemlösning. Även för andra 
programpar finns signifikanta skillnader. K och F upplever 
högre relevans än B och N, och studenterna vid F tycker att 
kursena tränar grupparbete i högre utsträckning än studenterna 
vid N och Pi. Alla dessa skillnader är statistiskt säkra. Det är 
också intressant att notera att skillnaden i gradering mellan 
programmen generellt är större för de gemensamma kurserna 
än skillnaden då samtliga kurser räknas (sista kolumnen i 
tabell 2). Detta gäller för alla variabler och alla programpar, 
förutom feedback för F/N och grupparbete för F/Pi. Det verkar 
även vara så att ett av de båda programmen ger 
programgemensamma kurser högre betyg än de program-
specifika, medan det andra programmet ger lägre betyg. 
Speciellt slående är detta för nöjdhet, lärarentusiasm och 
tydliga mål för D/E. Något överraskande noteras även att både 
K och F tydligen upplever de programgemensamma kurserna 
som mer relevanta än de programspecifika, samt att D är 
mycket mera nöjda med de gemensamma kurserna än de 
specifika.  

 
Nöjdheten beror av andra variabler. Då kovarianserna 

mellan samtliga undersökta variabler och faktorer beräknades 
initialt i studien (visas ej) observerades att variabeln nöjdhet 
starkt korrelerade med vissa andra variabler. För att 
kvantifiera denna effekt gjordes en minsta-kvadratpassning 
mellan nöjdhet (fråga 26, F26) och variablerna relevans (F17), 
undervisningens förmåga att motivera (F3), graden av 
feedback (medelvärdet av frågorna F7 och F18), lärarens 
entusiasm (F21) sammanslagna gruppen tydliga mål (TM), 
samt färdighetsfrågorna F2, F9 och F10 (problemlösning, 
grupparbete och förmåga att angripa nya problem). Resultatet, 
som visas i figur 4, visar att nöjdheten (F26) förbluffande väl 
kan skrivas som  

 
F26 =  0.3608·TM + 0.3605·F3 + 0.2871·F21 + 0.2012·F17 

+ 0.0989·F10 – 0.0490·(F7+F18)/2 + 0.0072·F2 – 
0.0049·F9 (1) 

 
Enligt figur 4 finns inte en enda hittills given kurs som inte 

följer detta samband. De enskilt viktigaste faktorerna är att 
studenten upplever tydliga mål (TM), undervisningens 
förmåga att motivera (F3), att läraren är entusiastisk (F21) 
samt att kursen upplevs som relevant (F17). Färdighetsträning 
och graden av feedback är av underordnad betydelse.  

 
 

 
Figur 4. Figuren visar hur utfallet på fråga 26 (nöjdhet) beror av de 
variablerna i ekvation 1. På y-axeln återfinns nöjdheten beräknad med 
ekvation 1 och på x-axeln den verkliga nöjdheten som utfall i CEQ-
enkäten enligt fråga 26. Standardavvikelsen mellan x och y är σ = 11.3 
och standardfelet σ/√N = 0.22.  

 

VI. CEQ-SYSTEMETS ANDRA ROLL: KVALITETSHÖJANDE 
DIALOG 

De sju djupintervjuer som genomförts i denna studie har 
varit fokuserade på frågeställningar runt hur CEQ används av 
kursansvariga lärare. Avsikten har varit att ge en bild av hur 
de intervjuade lärarna använder och uppfattar CEQ-systemet. I 
följande text återges inga citat från intervjuerna. Istället har 
svaren summerats till en syntes där även vissa anmärknings-
värda erfarenheter lyfts fram. Texten är strukturerad utefter de 
frågeställningar som behandlades under intervjuerna och 
avlutas med en summering. 

A. Hur uppfattas syftet med CEQ? 
Att CEQ-arbetet kan ge ett mått på universitetets 

kvalitetsmål, en officiell kontroll, är en uppfattning som 
återspeglas i intervjusvaren. Några av de intervjuade lärarna är 
tydliga med att CEQ-enkäten endast kan fungera som del av 
ett större system, där även operativa utvärderingar och disku-
ssioner måste ingå. De som inte har den insikten verkar vara 
frustrerade över att CEQ-enkäten är ett för trubbigt redskap för 
utvärdering av individuella kurser. Någon av de intervjuade 
trycker på det positiva med det efterföljande samtalet mellan 
lärare, studenter och utbildningsledare. En synpunkt är att 
LTH har försökt göra något bra men ”fastnat mitt i språnget”. 

B. Hur används CEQ-arbetsrapporten? 
Alla svarar att ”pajdiagrammet” över nöjdhet är det första 

man tittar på och det som ges störst vikt. De som var medvetna 
om att detta nu plockas bort var positiva till detta eftersom det 
anses ha fått för stor tyngd i tolkningen. Det som därefter 
anges som viktigt att titta på är svarsfrekvensen och 
boxplottarna. Samtliga tittar slutligen på fritextsvaren. Tydligt 
är att stor vikt läggs vid fritextsvaren, och några uppger sig 
vara positiva till förekomsten av sådana. Övriga är skeptiska 
mot fritextsvaren. De anser att även om fritextsvaren är 
övervägande positiva får de negativa kommentarerna stor 
tyngd. Någon uttrycker att det finns en känsla av att vara 
personligen uthängd, och att censureringen kan släppa igenom 
för grova kommentarer. Anvisningar om hur man ska hantera 
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ett dåligt utfall på en kurs efterfrågas. Ingen av de intervjuade 
lärarna beskrev att de använder arbetsrapporten för dess 
egentliga syfte, som ett underlag för den kvalitetshöjande 
dialogen mellan lärare, studenter och utbildningsledare. 

C. Kompletteras CEQ-enkäten med egna frågor? 
Några anger att de lägger till en egen enkät som är mer 

inriktad mot kursinnehållet eller på personlig feedback. Andra 
anger att de inte kompletterar CEQ-enkäten, men använder 
egna operativa utvärderingar under kursens gång. 

D. Används CEQ som ett verktyg i kursutveckling? 
Ungefär hälften av de tillfrågade anger att de inte anser sig 

kunna använda CEQ-systemet för kursutveckling. En 
anledning som anges är den låga svarsfrekvensen (ibland så 
låg som 20%). De som direkt har använt utfallet från CEQ-
enkäten för kursutveckling har dels använt utfallet från 
frågorna rörande ”förståelseinriktad examination” för att 
formulera nya och bättre tentamensuppgifter och dels använt 
specifika kommentarer från studenternas fritextsvar. De som 
använt sig av fritextsvaren för kursutveckling anger även 
exempel på när detta inte fungerar, som vid för korta, ej 
konstruktiva kommentarer. Endast en av de intervjuade lärarna 
uppger att den egna kursutvecklingen baseras på en 
sammanvägning av CEQ-enkätens utfall, en egen operativ 
utvärdering, tentamensresultatet och samtalet med studenter 
och utbildningsledare efter kursslut. 

E. Används dokumenten Borell (2003) samt Borell (2008) 
som LTH lagt ut som hjälp/vägledning för CEQ-arbetet? 
Hälften av de tillfrågade uppger att de har läst Borell (2003) 

Lathund för tolkning av CEQ-arbetsrapporter, men ingen 
använder den aktivt. Endast någon enstaka har läst Borell 
(2008) Course Experience Questionnaire och Högskole-
pedagogik. 

F. Används CEQ i den pedagogiska portföljen? 
LTH:s lärare uppmuntras att dokumentera sin pedagogiska 

kompetens i en ”pedagogisk portfölj”. Man ska här reflektera 
över lärande och undervisning och med väl motiverade val av 
exempel ur sin verksamhet relatera till sin filosofi i detta 
hänseende. Ungefär hälften av de tillfrågade har pedagogiska 
portföljer, men endast någon enstaka använder sig av CEQ-
rapporter för att visa på utvecklingsarbete och trender i kurser. 

Det är vanligare att den egna enkäten (se 6.3) används i 
portföljen. 

G. Summering 
Syfte. De flesta av de intervjuade lärarna inser att CEQ-

systemet kan användas av LTH för att dokumentera kvalitets-
faktorer (avnitt 4.3). Det är dock inte lika klart för alla att 
CEQ-systemet även är avsett att användas i den egna kursut-
vecklingen. Endast ett fåtal av de intervjuade har klart för sig 
hur CEQ-enkäten är tänkt att användas, att det är en del av ut-
värderingen som endast blir meningsfull tillsammans med 
analys, reflektion och avslutande samtal. Det faktum att så 
många CEQ-slutrapporter inte innehåller några lärarkommen-
tarer alls tyder på att många av LTH:s lärare saknar denna 

insikt. 
Användningen av CEQ-enkäten är bland de intervjuade 

mycket fokuserad på ”pajdiagrammet” över nöjdhet. Denna 
fråga, som är en av de två frågor på CEQ-enkäten som INTE 
syftar till att utvärdera studentens lärande, anses ha fått för stor 
tyngd. Det anses positivt att den grafiska presentationen av 
denna fråga nu förändras. Stor vikt läggs även vid fritext-
svaren. De anses av några vara givande och användbara, av 
andra ses de som mycket negativa. Den censurering som görs 
anses inte tillräcklig. Syftet att utvärdera lärandet, inte läraren, 
som uppnås i CEQ-enkätens första del faller alltså till del i 
fritextsvaren.  

Kursutveckling med hjälp av CEQ-systemet görs av hälften 
av de intervjuade, och då på väldigt olika sätt. Fritextsvaren är 
viktiga, och i ett fall utnyttjas en sammanvägning av CEQ-
enkätens utfall, egen operativ utvärdering, tentamensresultatet 
och samtalet efter kursslut. Detta senare är det tillväga-
gångssätt som innefattar både analys, reflektion och samtal 
mellan flera involverade parter, och därmed gör CEQ 
användbar för kursutveckling enligt både Ramsden (2003) och 
Borell (2008). Det är dock tydligt att vikten av detta 
tillvägagångssätt är något som är okänt för flera av de 
tillfrågade lärarna. 

Pedagogiska portföljer har några tillfrågade satt ihop, men 
CEQ används enbart i ett fall. Utvärderingen av en kurs bör 
även visa på hur kursen utvecklas med tiden (Edström 2008). 
CEQ utvärderar inte, och är ej avsett att utvärdera, lärarens 
arbete med kvalitetshöjning. En synpunkt är att om även detta 
kunde integreras i kursutvärderingen på LTH skulle det gynna 
och kanske bätre motivera kursansvarig lärare, eftersom utvär-
deringen då blir användbar på ett helt annat sätt i lärarens 
pedagogiska portfölj.  

VII. DISKUSSION  

A. Dokumentera kvalitetsfaktorer 
Om betydelsen av programidentiet. Att programidentiteten 

är av betydelse för utvärderingsresultatet är inte förvånande 
och är i linje med tidigare studier (Kwan 1999). Mycket av 
skillnaderna som syns mellan olika program kan troligen 
förklaras med studenternas motivation och egna bild av vad 
studier vid ett specifikt program innebär. Programledningen 
har via kursläraren en viktig uppgift i att förklara hur en given 
kurs passar in i ett program och en kurskedja. Bristande 
förståelse för sådana samband är till men för djupinlärning 
(Biggs & Tang 2007). Något förvånande får dock inte de 
gemensamma kurserna generellt lägre omdömen än de prog-
ramspecifika. Exempelvis tycker studenterna på både K och F 
att de gemensamma kurserna är mer relevanta än de specifika 
kurserna, och studenterna på D är mer nöjda med sina gemen-
samma kurser. Kraftiga undantag finns dock: E upplever 
betydligt lägre lärarentusiasm, grad av feedback och mindre 
tydliga mål på de kurser som är gemensamma med D (medan 
D upplever det rakt motsatta vad gäller lärarentusiasm och 
tydliga mål). Orsakerna till detta kan man spekulera i vilket 
borde vara intressant för programledningen vid dessa program. 
Det kan vara så att studenterna vid D är mycket missnöjda 
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med sina programspecifika kurser medan E är mycket nöjda. 
Att statistiken ser ut som den gör kan då tyda på relativt 
välfungerande gemensamma kurser (ökar omdömena på D och 
minskar dem på E). Sammantaget är det viktigt att här peka på 
att den stora inverkan av programidentiteten som en underlig-
gande faktor gör att den enskilde lärarens insats inte är allena 
avgörande för hur kvaliteten på studenternas lärandeprocess 
värderas med CEQ-enkäten.  

Om graden av nöjdhet. Modelleringen i ekvation 1 visar att 
undervisningens förmåga att motivera, upplevelsen av tydliga 
mål, lärarnas entusiasm och kursens relevans är helt avgörande 
för om studenterna är nöjda med en kurs. Om man har 
missnöjda studenter bör orsaken alltid först sökas bland dessa 
fyra faktorer. En tydlig struktur och organisation hos en kurs 
är till stor hjälp för att klargöra både mål och relevans. En inte 
allt för djärv tanke är därför att kurser med stora problem 
också har stora problem med organisationen. En slutsats man 
att dra från ekvation 1 skulle kunna vara att nöjdhetsfrågan på 
enkäten är omotiverad, eftersom graden av nöjdhet återspeglas 
i de andra svaren. 

Om lärarens engagemang. I denna studie har längden av 
lärarens kommentarer använts som ett ”objektivt” mått på 
lärarens grad av aktivitet vid kursutvärderingen och 
engagemang i kursen. Det är tydligt att denna faktor är av 
betydelse och att lärarens aktiva deltagande i utvärderingspro-
cessen ger mer välfungerande kurser (figurerna 1 och 3). Det 
är därför viktigt att LTH förmår kommunicera syfte och idé 
med det gemensamma kursutvärderingssystemet, samt lyckas 
reda ut de missförstånd som råder om hur utfallet i CEQ-
enkäten ska användas.  

Om rapportering till tredje part. Kan det förutsättas att 
beslutsfattare har den pedagogiska skolning som krävs för att 
rätt tolka CEQ-enkätens utfall? Om inte, är det också tveksamt 
om CEQ-enkäten uppfyller LTH:s eget första syfte med 
rapporterande utvärdering: ”att beskriva kvalitetsfaktorer och 
därmed möjliggöra bättre övergripande beslut och över-
vägande”. För att hjälpa en sådan berörd tredje part att förstå 
tolkningen av data från kursutvärderingssystemet är det viktigt 
att LTH på ett konsekvent sätt kontinuerligt utvärderar och 
rapporterar vilka resultat systemet visar. 

B. Kvalitetshöjande dialog 
Syftet med kursutvärderingssystemet vid LTH är varken att 

utvärdera lärarnas pedagogiska förmåga eller ens att klarlägga 
vad studenterna tycker om kursen eller läraren. Att CEQ-
enkätens ursprungliga syfte är den mer abstrakta utvärderingen 
av studentens lärande kanske varken studenten eller ens i 
somliga fall lärarna förstår. Utvärdering och förbättring av 
undervisningens kvalitet kan endast ske om systemet med 
samtal kring utfallet av enkäten fungerar som avsett (Ramsden 
2003). Det är dock tveksamt om så är fallet eftersom lärar-
kommentarer på slutrapporterna saknas i 50 % av fallen. 
Några av författarna till detta dokument har dessutom 
personlig erfarenhet av att studentrepresentanterna ibland 
uteblir från CEQ-samtalet. LTH borde allvarligt beakta denna 
indikation på brister i CEQ-systemets tillämpning. 

Syftet att utvärdera lärandet, inte läraren, som ska uppnås i 

CEQ-enkätens första del faller till del i fritextsvaren. Många är 
också kritiska till den möjlighet till anonyma personangrepp 
som skapas. I högskoleverkets föreskrifter betonas att student-
erna skall ges möjlighet att ”framföra sina erfarenheter av och 
synpunkter på kursen”. Den rena CEQ-enkäten utan möjlighet 
till fritextsvar uppfyller inte detta krav på utvärdering om inga 
garantier finns för att samtalet mellan studenter, lärare och 
utbildningsledare genomförs. Viktigt att överväga är om det 
går att undvika personangrepp samt locka fram konstruktiva 
förslag genom att guida studenterna på ett annat sätt genom 
fritextsvaren. 

Denna studie styrker insikten om att då ansvarig lärare 
utformar egna kompletterade enkäter läggs tyngdpunkten ofta 
vid studenternas synpunkter på kursen, läraren, 
undervisningen och kursmaterialet (Edström 2008). Tydligen 
finner många lärare det intressant att ta del av studenternas 
åsikter kring detta. Frånvaron av sådana frågor på CEQ-
enkäten är förmodligen en av orsakerna kring den utbredda 
frustration som tycks finnas kring den. Sparr & Deppert 
(2004) riktar tydlig kritik mot att CEQ-enkäten inte alls 
dokumenterar studentens möte med ämnet och dess kontext, 
deras lärstilar och akiviteter, faktorer som tydligt specificeras i 
LTH:s policydokument. Ett förslag är därför att det bör ges 
möjligheter för de lärare som vill utvärdera undervisningen ur 
ett mer konkret perspektiv att göra detta via den officiella 
enkäten. Den skulle t ex kunna utökas med frågor av typen: 
”min största källa till kunskap på denna kurs har varit 
kursboken”, ”att studera föreläsningsanteckningarna räcker för 
att nå bra resultat på denna kurs” eller ”jag anser att kursen 
varit väl organiserad”. Sådana frågor kan också stimulera till 
konstruktiva fritextsvar, vilket är eftersträvansvärt eftersom 
många lärare finner dessa vara mycket värdefulla. Detta skulle 
förmodligen öka acceptansen för systemet och ge läraren 
större möjligheter att använda enkätsvaren i den pedagogiska 
portföljen.  

VIII. SAMMANFATTNING  
CEQ-systemet används idag vid LTH för att dokumentera 

kvalitetsindikatorer. LTH har tillämpat systemet sedan 2003 
och ett stort dataunderlag finns nu tillgängligt. Det är viktigt 
att LTH på ett konsekvent sätt kontinuerligt utvärderar och 
rapporterar vilka resultat systemet visar. Denna studie har 
visat att underliggande faktorer ligger bakom mer är 50% hur 
kvaliteten på studenternas lärandeprocess värderas med CEQ-
enkäten, vilket betyder att lärarens möjligheter att påverka 
utfallet i utvärderingen är begränsade. Samtidigt visar sig 
lärarens engagemang vara av stor vikt för utfallet, ett 
engagemang som krävs både i undervisningssituationen och i 
det uppföljande arbetet runt utfallet i CEQ-enkäten som ska 
ske tillsammans med studentrepresentanter och utbildnings-
ledare. Mycket tyder på att detta samtal inte genomförs som 
avsett, vilket innebär att CEQ-enkäten förlorar det värde den 
är avsedd att ha i arbetet med utvärdering och kursutveckling. 
LTH borde ta allvarligt på dessa brister i CEQ-systemets 
tillämpning, förslagsvis genom att 

- bättre kommunicera syfte och idé med det gemensamma 
kursutvärderingssystemet samt klargöra hur de olika 
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delkomponenterna i CEQ-systemet relaterar till LTHs 
policy för kursutvärdering. 

- med återkommande sammanställningar visa vilket värde-
fullt underlag en gemensam utvärderingspolicy kan 
utgöra. Detta inte bara riktat till lärare, utan även till 
studenter, med förhoppning om att det kan öka den ibland 
låga svarsfrekvensen för CEQ-enkäten. Man bör samtidigt 
vara tydlig med att systemet även har brister och 
begränsningar. I samband med detta bör även samman-
ställningar för tredje part (ledning, politiker, högskole-
verket, etc) produceras. 

- lägga mer fokus på att följa upp om CEQ-arbetet 
genomförts som avsett. Om inte, gå vidare med varför. 

- ge möjligheter för lärare att integrera kursspecifika 
frågeställningar i den officiella enkäten. Detta för att öka 
engagemanget för systemet. Här krävs stöd, pedagogisk 
expertis och pedagogisk medvetenhet för att inte lärande-
perspektivet ska hamna i skymundan. 
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Tabell 1. Tabellen redovisar resultatet av sju ANOVA-analyser av hur 
variablerna varierar med faktorerna. I tabellen återfinns hur stor del av totala 
variansen i variansen i variablerna som förklaras av varje faktor (SS%T), F-
värdet ger tillsammans med χ2-fördelningen sannolikheten p för att 
medelvärdena är lika inom varje faktor. Låga p, t.ex. p < 0.1, innebär att det 
finns en statistisk skillnad mellan de olika grupperna inom varje faktor.  
Faktor                      SS%T F p 

Nöjdhet (fråga 26*)     
År                  0.2 0.91 0.470 
Program                     4.8 5.08 <0.001 
Läsperiod           0.2 1.92 0.124 
Lärarkommentarslängd**   3 27.42 <0.001 
      

Kursens relevans (fråga 17*)     
År                  0.7 4.11 0.001 
Program                     7.6 8.12 <0.001 
Läsperiod           0.6 5.81 0.001 
Lärarkommentarslängd**   0.7 6.61 <0.001 
      

Feedback (fråga 7 & 18*)     
År                  1.6 9.28 <0.001 
Program                     8.2 9.01 <0.001 
Läsperiod           0.5 4.35 0.005 
Lärarkommentarslängd**   0.3 2.51 0.057 
      

Lärarentusiasm (fråga 21*)     
År                  0.1 0.77 0.568 
Program                     6.3 6.68 <0.001 
Läsperiod           0.4 3.21 0.022 
Lärarkommentarslängd**   1.3 11.42 <0.001 
      

Tydliga mål***      
År                  0.4 0.77 0.037 
Program                     2.3 6.68 <0.001 
Läsperiod           0.3 3.21 0.081 
Lärarkommentarslängd**   2.7 11.42 <0.001 
      

Problemlösning (fråga 2*)     
År                  0.4 2.07 0.066 
Program                     3.4 3.53 <0.001 
Läsperiod           0.1 0.64 0.587 
Lärarkommentarslängd**   1.6 14.47 <0.001 
      

Grupparbete (fråga 9*)     
År                  1.5 8.71 <0.001 
Program                     7.4 8.08 <0.001 
Läsperiod           0.6 5.35 0.001 
Lärarkommentarslängd**   1.3 11.8 <0.001 
 *  Fråga hänvisar till frågans nummer på kursutvärderingsenkäten. 
 **  Kommentarerna delades in i fyra grupper baserade på antalet tecken i 

slutrapporten. Grupp I innehåll noll tecken, grupp II 1-500 tecken, grupp 
III 501-1000 tecken och grupp IV mer än 1000 tecken  

 ***  Tydliga mål är en gruppering av frågorna 1, 6, 13 och 25 på 
kursutvärderingsenkäten. 

 

Tabell 2. Parvisa jämförelser av program (K/B, D/E, F/N och F/Pi) med 
många identiska kurser. Tabellen visar effekten av programidentiteten genom 
att endast de kurser som förekommer på båda programmen är medtagna i 
analysen. Programidentitetens bidrag till variansen anges som 1-λ (%), och ett 
högt värde anger att programidentiteten har stor inverkan på variabelns utfall i 
CEQ-analysen. Endast ANOVA-resultat med p < 0.1 är utskrivna i tabellen.  

MANOVA Prog 1-λ  p  
K/B 9.6 0.017  
D/E 39.7 <0.001  
F/N 24.6 0.084  

Effekt på 
samtliga 
variabler 

F/Pi 13.0 0.4  
ANOVA Prog SS%T p Utfall* 

Nöjdhet  
(fråga 26*) 

D/E 10.7  0.002 40/24 (30/25) 

K/B 4.7 0.004 55/45 (51/49) Kursens 
relevans 
(fråga 17) 

F/N 9.5 0.031 58/49 (52/52) 

D/E 11.9 
 

0.002 
 

–25/–37 (–17/–24) Feedback  
(fråga 7 & 18) 

F/N 5.3 0.055 –27/–29 (–28/–25) 
Lärarentusiasm 
(fråga 21) 

D/E 7.9 0.008 29/15 (25/24) 

Tydliga mål** D/E 20.8 <0.001 26/6 (17/10) 
Problemlösning 
(fråga 2) 

D/E 7.5 0.013 44/28 (33/26) 

F/N 
 

10.3 
 

0.005 
 

–30/–42 (–28/–29) Grupparbete 
(fråga 9) 

F/Pi 4.3 0.052 –48/–52 (–28/–37) 
* Utfall på CEQ-enkäten. Inom parentes återfinns det genomsnittliga utfallet 
av samtliga kurser, alltså även de som inte är programgemensamma. 
 
 
 
 
 
 


