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Abstrakt— Forskare och lärare vid tekniska högskolor ägnar 

sig ofta, och med stor framgång, åt studier av mycket 
komplicerade system. Att en teknisk högskola rent tekniskt 
klarar att skapa ett avancerat gemensamt utvärderingssystem är 
därför inget förvånande, vi är duktiga på att på ett systematiskt 
sätt samla in och bearbeta data. Det svåra är att verkligen dra 
nytta av materialet för att höja kvalitén i utbildningen.  

I detta paper ger vi några förslag på hur olika nivåer vid en 
teknisk högskola kan arbeta systematiskt med kursutvärderingar 
och kvalitetssärkring av grundutbildningen. 
 

I. INTRODUKTION 
LTH har sedan hösten 2003 använt ett gemensamt 

kursutvärderingssystem. LTH skiljer på två olika former av 
utvärdering [2]: Operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. 

Den operativa utvärderingen, vars utformning och 
genomförande den kursansvarige ansvarar för, syftar till att 
förbättra undervisning och lärandet under pågående kurs.  

Den rapporterande utvärderingen syftar till att summera 
intrycken så att lärdomar kan dras inför nästa kursomgång. 
Processen är uppdelad i tre steg, Insamlande, Diskussion och 
Slutrapport: 

1) För att samla in data används en lätt modiferad version 
av den Course Experience Questionnaire (CEQ) som 
utvecklades av Ramsden [1]. I CEQ-enkäten (se t ex [3]) får 
studenterna beskriva sina upplevelser av den kurs de precis har 
läst i flervalsfrågor och fritextsvar. Svaren samlas i en databas 
som i dagsläget innehåller över 100 000 besvarade CEQ-
enkäter. Svaren sammanfattas i en arbetsrapport som skickas 
till programansvariga samt representanter för undervisande 
lärare och studenter (studierådet). 

2) Arbetsrapporten diskuteras vid ett möte mellan 
programledning, undervisande lärare och representanter för 
studierådet.  

3) Slutrapporten, med kommentarer från mötesdeltagarna, 
publiceras på intranätet och ett mail skickas till alla studenter 
med länk till slutrapporten. 

 På detta sätt har vi fått en öppen dialog runt 
utbildningsfrågor som dokumenteras och arkiveras för vidare 
bearbetning. Processen runt utvärderingsmötena är redan idag 
en viktig drivkraft i kvalitetsutvecklingen av utbildningen.  

Vi vill i denna presentation sätta fokus på några fler sätt 
som data från utvärderingssystemet kan användas av aktörer 
på olika nivåer i organisationen. 
  

II. FÖR DEN ENSKILDE LÄRAREN 
Under kursens gång samlar läraren på olika sätt på sig 

information om hur studenterna upplever kursen. Här väljer 
olika lärare olika metoder, t ex minute papers, buzz groups, 
lunchmöten, samtal med studenter på raster, etc. Detta är en 
del av den operativa utvärderingen och är, menar vi, ett 
betydligt effektivare sätt för läraren att få detaljinformation 
om hur olika delar av kursupplägget fungerar än att flera 
veckor senare be studenterna betygsätta t ex en kursbok eller 
en viss föreläsning på en skala från ett till fem. Genom att 
analysera examinationsresultaten, kan dessutom läraren ta reda 
på hur lärandet i olika kursmoment de facto fungerat. Allt 
detta är information som är värdefull dels att ha med sig när 
arbetsrapporten diskuteras, men också att dokumentera och 
dra lärdom av till nästa kursomgång. 

Efter kursens slut, när alla utvärderingar och 
utvärderingssamtal är över startar planeringen inför nästa 
kursomgång. Det är då självklart för de allra flesta lärare att 
man tagit till sig synpunkter i utvärderingarna och väver in det 
i planeringen. Därmed inte sagt att man bejakar alla 
studenternas önskemål.  

Men tyvärr är det lätt att glömma bort att berätta för 
studenterna att man läst och begrundat vad de framfört och 
varför man (inte) valt att göra vissa förändringar. Därför  har 
vi på LTH under hösten 2009 provat att påminna alla lärare 
strax innan deras kurser börjar om vikten av att de inleder 
kursen med att berätta om hur synpunkter i tidigare 
utvärderingar påverkat kursen. En viktig del av denna 
information är att ta upp synpunkter där man inte följt tidigare 
studenters önskemål och motivera varför.  

Vi är övertygade om att motivationen för studenterna att 
fylla i kommande utvärderingar ökar om läraren diskuterar 
tidigare utvärderingar men också att lärandesituationen 
förbättras om studenterna förstår varför kursen är utformad på 
ett visst sätt. En extra bonus med att börja med att berätta om 
hur studenterna upplevde kursen förra gången är att läraren 
öppnar för en dialog med studenterna under kursens gång. 

III. FÖR PROGRAMLEDNINGEN 
För programledningen ligger det ett stort ansvar i att följa 

upp varje kurs och värna om kursens utveckling på längre sikt. 
När studenter framför skarp kritik ett enstaka år är, enligt vår 
erfarenhet, den bakomliggande orsaken ofta att något inträffat 
som är relativt enkelt att analysera och åtgärda. När 
programledningen däremot ser att en kurs får upprepad kritik 
utan att någon åtgärd vidtas måste de slå larm. Om det inte 
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sker positiva förändringar trots upprepade diskussioner med 
berörd kursansvarig måste programledningen gå vidare, t ex 
genom att byta ut kursen eller lyfta frågan till nästa nivå, dvs 
utbildningsnämnden.  

 
Programledningen måste också se till programmets helhet. 

Vissa program har redan som vana att använda CEQ-data i 
sina årliga analyser av programmet. I år har vi infört ett krav 
att samtliga program årligen ska analysera programmet utifrån 
studenternas svar på CEQ-enkätens frågor om allmänna 
färdigheter på de obligatoriska kurserna i programmet. Dessa 
svar finns sedan en tid lätt tillgängligt i utvärderingssystemet 
som en tabell. I analysen skall programledningen bland annat 
belysa följande frågeställningar:  

• Finns det något i årets upplägg av programmet som 
skiljer sig mot tidigare år?  

• Har studieråd, programledning, lärare varit aktiva i 
utvärderingsprocessen?  

• Finns det någon kurs på programmet som utmärker 
sig, åt ena eller andra hållet, t ex i svar på frågan 
”Överlag är jag nöjd med den här kursen?”  

• Täcks de allmänna färdigheterna i programmets 
upplägg?  

  

IV. FÖR UTBILNINGSNÄMNDEN 
Sedan det gemensamma kursutvärderingssystemet infördes 

har LTH omorganiserats. I den nya organisationen har 
programledningarna operativt ansvar för att kursutvärderings-
systemet fungerar som avsett. Varje programledning hör till en 
av totalt fyra utbildningsnämnder. 

När en programledning inte hittar någon lösning på t ex 
upprepad kritik i kursutvärderingar, är det meningen att 
programledningen ska vända sig till utbildningsnämnden. 
Beroende på typen av problem och hur många och vilka 
program som är berörda kan utbildningsnämnden välja att 
själv inleda diskussioner med berörd prefekt och/eller 
studierektor, agera tillsammans med andra utbildnings-
nämnder eller vända sig till LTH:s ledning med problemen. 

Men förutom att rycka in när problem uppstår som 
programledningar inte kan hantera har utbildningsnämnden ett 
långsiktigt, strategiskt ansvar för utbildningskvalitén och för 
att kvalitetssäkringssystemet, där kursutvärderingar utgör en 
viktig del, fungerar. 

För att utbildningsnämnden skall kunna dra nytta av 
utvärderingsdata skall den, från och med i år, i läsårsrapporten 
analysera programledarnas analyser av dessa utvärderingsdata 
samt belysa följande frågeställningar: Finns det program som 
utmärker sig i svarsaktivitet? Finns det alarmerande resultat i 
programsammanställningarna av kursutvärderingsresultaten på 
något program i nämnden? Finns det gemensamma drag 
mellan vissa program? Kan man se några trender? Finns det 
något man kan utläsa ur programsammanställningarna som 
kopplar till något som togs upp i förra årets utvecklingsplan? 

Finns det något i sammanställningarna som man bör ta upp i 
detta årets utvecklingsplan?    

 

V. PÅ FAKULTETSNIVÅ 
Under de senaste åren har vi genomfört genomlysningar i 

datamängden med olika utgångspunkt. Vi har bland annat tittat 
på vilka 5 kurser som studenterna på respektive program 
upplevde som de mest respektive minst relevanta för deras 
utbildning. Detta ledde några intressanta oväntade resultat som 
medförde diskussioner på olika nivåer och också vissa 
förändringar. 

I en annan undersökning sorterades data efter vilken 
institution gav kurserna. Då kunde man bland annat utläsa 
vilken institution som haft den största positiva förändringen 
under den period som utvärderingssystemet varit i drift. När 
data analyserades i denna undersökning sorterades svaren även 
efter kön, d.v.s. om den svarande var man eller kvinna. Då föll 
en institution ut som generellt sämre resultat från den 
kvinnliga gruppen. Detta föranledde en diskussion med berörd 
institution som tog tag i problemen. 

 

VI. SLUTSATS 
Slutsatsen är att vi har samlat på oss en stor mängd data och 

att det är en guldgruva att ösa ur. Det finns stora möjligheter 
att utifrån materialet dra slutsatser som kan påverka 
utbildningen både på lång och kort sikt. Undersökningar i 
materialet skall naturligtvis göras med försiktighet och respekt 
både för enskilda lärare och institutioner. I vissa fall kan CEQ-
data tjäna som väckarklocka: så här ser det ut, så här har det 
sett ut, nu måste det till en förändring. Sådan information kan 
vara svår att ta till sig och om kursutvärderingarna inte följs 
upp på ett systematiskt sätt finns det risk för att de inblandade 
väljer att bortförklara resultaten. I andra fall kan CEQ-data 
utgöra dementi för ett envist rykte. Möjligheterna är oändliga 
om vi bara vågar studera det komplicerade system vi kallar 
grundutbildning som vi själva är en del av!  
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