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SAMMANFATTNING

Kursvärderingar har gjorts av studerande vid den systemati
serade decentraliserade universitetsutbildningen (DU) under 
läsåret 1970-71.

Svaren på ett allmänt kursvärderingsformulär för alla ämnes
grupper under höstterminen visade, att den direkta under
visningen värderades högt. Bedömningarna av dess olika aspek
ter tenderade att bli mer positiva under terminens gång, 
fastän studierna upplevdes som mycket krävande.

Ett ämnesspecifikt formulär som under vårterminen distribuera
des till matematikgrupperna vid DU under vårterminen visade 
ej några skillnader mellan grupperna som var utmärkande för 
hela terminens undervisning. Variationer i uppfattningarna 
framträdde dock mellan östersundsgruppen och de övriga på två 
av delkurserna. Begränsade data från en grupp matematikstu
derande vid Umeå universitet gav ej anledning anta att under
visningen upplevdes annorlunda vid reguljära än vid decentra
liserade studier.

Mätningar av attityd till utbildningen med ATU-skalan visade 
skillnader mellan ämnesgrupperna. Den totala attitydpoängen 
var högst för studerande i franska och lägst för studerande 
i sociologi. För båda dessa grupper är attitydkurvan i huvud
sak sjunkande, mest markant i sociologigruppen. Matematik- 
gruppernas attityder låg på en mellannivå i förhållande till 
de båda extremgrupperna och visade sig relativt stabila över 
t id.
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Orientering om DU-projektet

Den systematiserade decentraliserade universitetsutbildning, 
som sedan ht 1970 bedrivs som försöksverksamhet i Luleå, 
Sundsvall och Östersund, har från början varit och är föremål 
för fortlöpande utvärdering. Den utförs av en forskningsgrupp 
under ledning av professor Sten Henrysson vid pedagogiska 
institutionen i Umeå. Projektet kallas förkortat för DU- 
projektet .

Undervisningen vid DU (decentraliserad universitetsutbildning) 
i Östersund bedrivs med lärare från Uppsala universitet och 
sköts organisatoriskt av dess institutioner för respektive 
ämne. I Luleå och Sundsvall leds undervisningen från institu
tioner vid Umeå universitet och i stor utsträckning med lärare 
därifrån. Lärare i franska har dock till allra största delen 
rekryterats från Uppsala universitet.

Denna uppsats är en delrapport i DU-projektet och behandlar 
resultat av de kursvärderingar och attitydmätningar som pro
jektgruppen utfört under läsåret 1970-71.
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BAKGRUND

Inom Universitetspedagogiska utredningen (UPU) har en grupp 
under ledning av Sigvard Rubenowitz arbetat med frågor om 
undervisningsvärdering vid universitet och högskolor. Såväl 
omfattningen av kursvärderingar som berörda gruppers inställ
ning till dessa har undersökts.
I rapporten från detta projekt (UPU:Kursvärdering, I960) 
anges som främsta syfte med kursvärderingar att ”ge läraren 
information om elevernas upplevelse av den förmedlade under
visningen." Det kan alltså ses som en strävan att förbättra 
lärarnas insats i undervisningen.
Nan fann i denna undersökning att de mer akademiskt kvalifi
cerade lärarna hyste mindre tilltro till att kursvärderingarna 
kunde verka studiebefrämjande än de mindre kvalificerade 
lärarna. En större tilltro till positiva effekter av kurs
värderingar fanns också bland dem som i större utsträckning 
redan praktiserat sådana.
Den största delen av eleverna håller för troligt att lärarna 
skulle ta hänsyn till synpunkter från eleverna om kursvär
deringar infördes generellt. Den övervägande delen av lärarna 
bedömde det också sannolikt att regelbundna kursvärderingar 
skulle bidra till förbättrad undervisning i någon mån. Be
träffande effekten på elevernas egna studieinsatser var 
ungefär hälften av både lärare och elever av den uppfatt
ningen att man kunde vänta sig en viss förbättring.
Ett önskemål om kursvärderingarnas utformning som betonas 
starkt är att ha relativt utförliga formulär utarbetade för 
en speciell kurs. Den detaljerade information man då får an
ses så angelägen, att resurser borde ges för det arbete som 
genomförandet kräver.
Mot detta står då önskemålet eller tvånget att ägna så litet 
tid och arbete som möjligt åt kursvärderingar, samt önske
mål om att kunna göra jämförelser mellan olika kirsavsnitt 
och ämnen. I detta senare fall kan man använda sig av for
mulär av generell karaktär.
Projektgruppens undersökning av undervisningsvärdering ligger 
till grund för de rekommendationer som uttrycks i UPU:s prin- 
ciptänkande. Systematiserad undervisningsvärdering bör ingå
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som ett led i en fortlöpande systemevaluering vid universitet 
och högskolor. Den torde också kunna bidra till en effekti
vare undervisning. Två huvudkrav ställs för en sådan under- 
visningsvärdering, dels att undervisningsvärderingen får en 
informationsåterförande effekt, dels att den kan föranleda 
åtgärder om detta krävs. (UPU, Den akademiska undervisningen, 
1970).
Lämplig tidpunkt för kursvärdering anges vara strax efter 
tentamen, två eller tre gånger per termin i slutet av 
större kursavsnitt. Blanketten bör förutom att vara lätt- 
administrerad också ge möjlighet till jämförelse mellan olika 
kurser. (UPU: Kursvärdering, 1968).

En explorativ studie om undervisningsevaluering har gjorts 
av projektgruppen för mål-, metod- och evalueringsanalyser 
inom pedagogikämnet (PIU). Den innefattar också en samman
ställning över omfattning av och former för kursvärderingar 
vid universitetens pedagogiska institutioner under vt 70.
Den visar, att kursvärderingar där förekommit nära nog obli
gatoriskt under vt 70. Vanligast har enkäter med mellan 25 
och 70 frågor varit . ■• (Franzén L., S Mählck, L. 1970).

De flesta rapporter, som helt eller delvis upptar redogörel
ser för kursvärderingar, kommer från de beteendevetenskap
liga institutionerna. Det är dock ingen tvekan om att kurs
värderingar under de senaste åren praktiserats i allt större 
omfattning på de flesta institutioner och inom skilda skol
former.



4

DEN AKTUELLA UNDERSÖKNINGEN 

Syfte
Syftet med denna rapport är att presentera resultaten ev 
en allmän och en specifik typ av kursvärderingar samt av 
mätningar med ATU-skalan som gjorts vid DLi läsåret 70-71.

Mätin strument
Jämförelser mellan ämnesgrupperna vid DU ansågs så viktiga» 
att en generell, typ av kursvärdering var att föredra fram
för en ämnesspecifik. Den blankett som användes under 
ht 1970 har utarbetats Inom projektet och utprövats vid 
Lärarhögskolan i Umeå. Den ger information bl a om lek
tionernas uppläggning och innehåll, deras fördelning på 
olika moment, kurslitteraturen och schemaläggningen.
Svai'en ges med instämmande eller avståndstagande på en 
femgradig skala. (Bilaga 1). Frågor om examinationen be
handlas i samband med ett större frågeformulär rörande 
hela läsåret. Projektet har emellertid vidgats till att 
under vårterminen 197 också innefatta jämförelser mellan 
ma t erna t i kgrupperna vid DU och matematikstuderande vid uni
versitetet i Umeå, Härvid blev det möjligt att tillgodose 
vissa lärares önskemål om mer specifika och utförliga vär- 
deringar. Nan övergick då till ett ämnesspecifikt formulär, 
som använts vid matematiska institutionen i Umeå. (Bilaga 2).

De studerandes allmänna attityd till utbildningen har mätts 
vid olika tillfällen med ATU-skalan. (Jerkedal, Gärdin, 
Mårdberg, 1966]. För närmare beskrivning av ATU-skalan, se 
bilaga 2.

Datainsamling
Kursvärderingarna har som regel skett omedelbart efter 
första tentamenstillfället för respektive delkurs. Mättill
fällena för de sex DU-grupperna ligger på ett tidskontinuum 
så som visas nedan.

nat ek nat ak
soc fra jsoc fra fra

nat ek 
I soc

Ht 70 sept o kt nov dec jan

fma L 
Sma S
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Följande attitydobjekt har varit föremål för ATU-mätning hos 
samtliga DU-studerande under läsåret 1970-71.
1. Förväntningar på den kommande terminens utbildning 

Tidpunkt: så gott som omedelbart vid höstterminens början.
2. Upplevelse av den gångna terminens utbildning

Tidpunkt: vid slutet av höstterminen.
3. Förväntningar på den fortsatta utbildningen

Tidpunkt: vid vårterminens början.
4. Upplevelse av den gångna terminens utbildning

Tidpunkt: vid vårterminens slut.

Undersökningsgrupper och bortfall
Antal tenterande och bortfall vid de tre kursvärderingarna 
under höstterminen visas nedan.
Tabell 1. Deltagande i kursvärderingar under höstterminen.

Ämnesgrupp 'Mättillfälle
1

- delkurs
2 3

Franska Allm fonetik 
o lingvistik

Fransk 
fonetik

Grammatik

Antal tent 17 16 15
Bortfall 0 0 0

Nat ekon Mikroteori Makroteori Ek utv
Antal tent 22 23 23
Bortfall 3 3 3

Sociologi Elem soc Soc metod Spec soc
Antal tent 37 34 27
Bortfall 0 0 0

Matematik: Analys I Algebra I Linj algebra
Luleå Antal tent

Bortfall
36
3

x) 30
7

Sundsvall Antal tent 27 26 26
Bortfall 0 0 0

Östersund Antal tent 30 29 17
Bortfall 2 3 5

x) Vid detta tentamenstillfälle gjordes p g a förbiseende ingen 
kursvärdering med det gemensamma formuläret.
Bortfallet vid höstterminens kursvärderingar är i genomsnitt
6,6 procent.
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För vårterminens kursvärderingar i matematikgrupperna är bort 
fallet större, dels beroende på att data erhållits i andra 
hand via matematiska institutionen, dels p g a blankettens ut 
formning med frågor även på papperets baksida, vilket ofta 
ej observerats. Både administration och utformning av blan
ketten har således varit utanför projektledarnas kontroll.

Nedan visas en översikt över antalet tenterande och antal be
svarade formulär vid de tre tillfällena.

Tabell 2. Deltagande i kursvärderingar under vårterminen.

Mätti1Ifälle - delkurs
1 2 3
Analys II Num metoder 

o datamask
Sht-lära 
o stat

Luleå Antal tent 42 30 28
Bortfall 10 10 8

Sundsvall Antal tent 30 29 27
Bortfall 5 3 1

Östersund Antal tent 27 29 24
Bortfall 2 6 2

Bortfallet uppgår till i genomsnitt 17 procent.

Vid sidan av dessa data har projektgruppen fått ta del av 
49 kursvärderingar på avsnittet Analys II och 23 st på av
snittet Sannolikhetslära och statistik av 40-poängsstuderande 
i matematik vid Umeå universitet vt 71. Bortfallet i för
hållande till den avsedda gruppen, de som tenterat vid första 
tillfället, kan ej exakt beräknas, men torde vara stort, i 
något fall över hälften.

Uppläggning av resultatredovisningen

I den första avdelningen redovisas resultatet av det allmänna 
formuläret, som varit gemensamt för ämnena matematik (Luleå, 
Sundsvall, Östersund), franska (Luleå), nationalekonomi 
(Östersund) och sociologi (Sundsvall) under höstterminen 1970 
I den andra avdelningen redovisas det ämnesspecifika formu-
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läret, som givits till matematikgruppsrna under vårterminen.
I den tredje avdelningen redovisas resultat av attitydmät
ningar, som gjorts med hjälp av ATU-skalan.

Frågorna är i regel grupperade efter de gemensamma aspekter 
på undervisningen som de belyser.
Tolkningen av svarsskalan på det generella formuläret har ut
gått från att man för de flesta frågor förknippar ett in
stämmande "ja, absolut" med den högsta graden av positiv 
värdering och ett "nej, absolut inte” med den mest negativa 
värderingen. Värdet 5 är högsta möjliga positiva svar och 1 
är lägsta möjliga negativa svar.
Fråga 8 "Studierna har varit mycket krävande” avviker från 
detta mönster. Här har instämmande getts negativt värde och 
avståndstagande positivt värde. Denna tolkning kan naturligt
vis diskuteras teoretiskt men har bedömts ur praktisk och 
redovisningsteknisk synpunkt vara den bästa.

För vårterminens kursvärderingar i matematik presenteras 
resultatet i tabeller med svarsprocenten angiven för de olika 
bedömningsaspekterna i respektive grupper.

Varje avdelning avslutas med sammanfattning och kommentar.
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1.0 RESULTAT AV HÖSTTERMINENS KURSVÄRDERINGAR.

1.1 översiktstabeller över höstterminens kursvärderingar.

Tabell 3. Genomsnittsskattningar (Md) på hela formuläret for 
de olika ämnesgrupperna.

Ämnesgrupp
Tillfälle Franska Nat ek Soc Ma L Ma S Ma ö
1 4,34 3,91 3,84 3,49 3,65 3,84
2 4,28 3,90 3,51 - 3,64 3,56
3 4,42 3,96 3,80 3,71 3,94 3,90

Totalvärdena är genomgående positiva. Vissa skillnader mellan 
grupperna framträder. Studerande i franska har den mest posi
tiva inställningen, studerande i nationalekonomi därnäst. 
Matematikgruppen i Luleå ligger lägst, dock är värdena klart 
över skalans mittpunkt 3,0.
Fyra av fem grupper har ett något lägre värde vid tillfälle 2. 
Detta ökar sedan på nytt vid det tredje tillfället, då fem av 
grupperna gjort sina mest positiva värderingar.
Då utformningen och svarstendensen på en fråga om studierna 
varit mycket krävande (nr 8 i formuläret) avviker klart från 
de övriga, har medianvärden på alla frågor med undantag av 
denna räknats ut.

Tabell 4. Genomsnittsskattningar på samtliga items med undan 
tag av nr 8 (krävande studier).

Ämnesgrupp
Tillfälle Franska Nat ek Soc Ma L Ma S Ma Ö
1 4,57 4,08 4,26 3,84 3,95 4,04
2 4,83 4,17 3,74 - 4,03 4,07
3 4,72 4,20 4,00 3,91 4,21 4,57

Tendensen är, att de flesta visar en ökande positiv inställ-
ning under terminens gång. Ett undantag är gruppen i sociologi
(Sundsvall) , som ändrat sin inställning med ett kvarts skal-



9

steg åt det negativa hållet från första till sista till
fället. De studerande i franska är allra mest positiva till 
undervisningen vid tillfälle två.
Tendensen i totalvärdena förändrades markant när item 8 
undantogs. När man inkluderade upplevelsen av ett mycket 
krävande studiearbete i genomsnittsvärderingarna, var ten
densen att de blev mer negativa vid tillfälle två (ungefär 
i mitten av terminen] för att sedan åter bli mer positiva 
i slutet. Om man beräknade genomsnittliga skalvärden för 
alla övriga items, blev tendensen uppåtgående för de flesta 
och den sista kursvärderingen mer positiv än den första 
i fem av sex grupper. Upplevelsen av mycket krävande studier 
svarade således helt för den först beräknade sänkningen av 
positiva attityder.
Med hänsyn till, att det optimala svaret på detta item inte 
torde ligga i någon av skalans ändpunkter utan snarare i 
dess mitt, är det inte helt riktigt att betrakta de lägre 
värdena på dessa svar som ett uttryck för negativ inställ
ning av samma typ som på övriga items. Två tredjedelar av 
ds studerande hade vid studiernas början för avsikt att 
satsa mycket starkt på sina studier och omkring 80 procent 
var beredda att ägna mer än 12 timmar per vecka åt egna 
studier utöver schemalagd tid. (Franke-Wikberg m fl 1971). 
Detta ger en uppfattning om, att frågan inte heller för de 
studerande själva behöver innebära något negativt.

Efter att ha granskat värdena i de båda sammanställningarna 
kan man sluta sig till att eleverna i regel blir mer positiva 
under terminens gång, fastän studiearbetet upplevs krävande 
och detta speciellt starkt i mitten av terminen. Trenden är 
inte densamma i alla grupper. De studerande i franska är 
mest positiva vid tillfälle två och de studerande i sociologi 
blir successivt mer negativa.
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1.2. Redovisning av svar på enskilda items

Formulärets nio items redovisas i nio diagram i det följande 
De visar gruppernas genomsnittsskattningar i form av median
värdet på skalan från 1 till 5. Det bör observeras att mät
tillfällena inte infaller vid samma tidpunkter för de olika 
ämnesgrupperna.

Beteckningar i diagrammen.

Luleå:
*---—•
matematik

Sundsvall:
O----- Omatematik

Östersund;
®------©
matematik

franska
Item

O---------D
sociologi

&---
nationalekonomi

Fig■ 1 Värderingar av lektionernas innehåll

Uppskattningen av det innehållsmässiga i undervisningen är 
genomsnittligt mycket hög. Gruppen i franska samt matematik- 
grupperna' i Sundsvall och Östersund ligger alla omkring skal 
värdet 4,75 vid det tredje tillfället, medan de övrigas vär
deringar sjunkit något sedan det andra tillfället.
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Item 2.

Fig. 2. Värderingar av lektionernas uppläggning.

Lektionernas uppläggning får också genomgående höga värden, 
men här är variationerna större än beträffande innehållet. 
Matematikgruppen i Sundsvall har en markant positivare syn 
vid det sista tillfället än vid de två föregående, medan 
sociologi och nationalekonomi blivit något mer kritiska mot 
slutet av terminen.

Item 3.

Fig , 3 . Antal undervisningstirnmar/moment. 
Antal timmar: lagom = positivt varde.
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(Fig. 3.)

De som haft avvikande uppfattning om timmarnas antal, har 
i regel önskat mer timmar eller omfördelning av givet antal. 
Tre av grupperna är ungefär lika nöjda med timfördelningen 
i alla delkurserna. Av de tre grupper som ändrar uppfattning, 
blir två klart mer nöjda mot slutet.

Item 3.

Tillfälle I

Fig. 4. Synpunkter på schemaläggningen.

Schemat tycks man vara ganska tillfreds med. Matematikgruppen 
i Sundsvall är något mindre nöjd än de övriga.
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Item 5.

Ilf§1le I

Fig. 5. Värdering av kurslitteraturens meningsfullhet och 
ändamålsenlighet.

Mest uppskattad är kurslitteraturen i franska och minst i 
sociologi. Tydliga skillnader i värdering av litteraturen 
mellan olika kursmoment ger två grupper uttryck åt, nämligen 
de studerande i matematik och nationalekonomi i Östersund.

Item 6.

□---

llfälie I

Fig. 6. Kurslitteraturens svårighetsgrad.

Matematikgruppernas bedömning av litteraturens svårighet är 
nästan identiska. Studerande i sociologi och nationalekonomi 
gör på den andra kursen mer negativa bedömningar än de övriga, 
men är vid det tredje tillfället lika positiva som matematik- 
grupperna. I nationalekonomi bedöms svårighetsgrad och menings
fullhet i litteraturen likartat. De franskstuderande är hela 
tiden mer nöjda än alla övriga grupper.
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Item 4.

Tillfälle

Fig. 7« Undervisningens nivå anpassad till förkunskaper.

Bedömningen av undervisningens nivå verkar i stort sett 
följa mönstret i bedömningen av kurslitteraturens svårig
hetsgrad. Den är dock något mer enhetligt positiv och stabil 
över alla tre tillfällena.

Item 7.

Tillfälle I II III

Fig. 8. ,Uppskattningen .av den handledning och hjälp som
erhållits i studierna.

Franska och sociologi är de ämnen, där man från början av 
terminen tycker sig få mest hjälp och handledning i studierna. 
Vid tillfälle två upplevs detta inte lika starkt och socio
logerna är snarare mer negativa än övriga grupper. I de 
medianvärden som redovisades i tabell 3 och 4 framkom, att 
arbetsbördan i studierna upplevdes tyngst vid tillfälle 2.
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Item 8.

(Avstånds- Md
tagande
svar)

(Instämman
de svar)

Fig. 9. Uppfattningen att studierna är krävande.

Samtliga grupper utom franska vill från början i olika hög 
grad beteckna studierna som mycket krävande. Denna upp
fattning är ännu starkare vid tillfälle 2, då även de fransk 
studerande upplever detta. I slutet av terminen upplevs ar
betsbördan av studierna allra tyngst av matematikgrupperna, 
medan den lättat något för grupperna i sociologi och franska 
De studerande i nationalekonomi upplever till synes inte 
att studierna på någon delkurs eller del av terminen är mer 
krävande än en annan. Matematikgruppen i Östersund ger över 
alla tre tillfällena starkast uttryck åt meningen att stu
dierna är krävande.
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1. 3. Sammanfattning och kommentar till avd. 1
Det man först slås av är de genomgående höga positiva värdena 
på kursvärderingarna. Man har i stort sett bara utnyttjat den 
positiva delen av skalan. Varje individ har givetvis inte gjort 
uteslutande positiva värderingar, men vid en granskning av rå
data visar det sig, att exempelvis frågan om lektionernas inne
håll endast fått 4 individuella markeringar på ”tveksam” och 
frågan om lektionernas uppläggning endast 10 markeringar på 
"tveksam" på alla kursvärderingar vid de tre tillfällena. Någon 
markering på den negativa sidan har inte alls gjorts för dessa 
frågor.

Inställningen till denna utbildning är således utan tvekan 
positiv och detta gäller i synnerhet aspekterna på den direkta 
undervisningen.
Det bör också vara naturligt att vänta sig en positiv reaktion 
av en grupp, som frivilligt väljer denna form av studier fram
för andra och som med en god och relativt enhetlig utbildnings
bakgrund borde ha goda förutsättningar att fullfölja planerade 
studier.
En uppåtgående trend i värderingarna från terminens början till 
dess slut kan märkas i fem av grupperna. Denna trend är oberoend 
av om studiearbetet varit mer eller mindre krävande under olika 
perioder.
Detta tyder på, att man upplevt att utbildningen varit värde
full och att man kunnat anpassa sin arbetsinsats alltefter 
växlande krav på olika kursmoment utan att för den skull för
lora en positiv helhetsbild av situationen.

Det kan dock vara av intresse att se på vilka punkter olikheter 
i värderingarna framträder och huruvida dessa kan ges en menings 
full tolkning utifrån svaren på det generella kursvärderings- 
formuläret.

Vissa skillnader mellan studerandegrupperna är mer framträdande 
än skillnader mellan de olika aspekter på undervisningen som 
man bedömt. Så t ex är franskgruppens utpräglat positiva attityd 
mycket tydlig, även på vissa frågor där övriga grupper har mer 
likartade uppfattningar, t ex i fråga om undervisningens nivå
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och kurslitteraturens svårighetsgrad. Jämförelse görs med 
gruppens attitydpoäng på ATU-skalan, och tänkbara orsaker till 
dess avvikelse från de övriga diskuteras i samband med denna, 
(se avd 3).

Mest spridda och varierande är värderingarna av lektionernas 
uppläggning, dock endast mellan klart positiva skalvärden.
Mer negativa synpunkter kommer fram i fråga om det antal un- 
dervisningstimmar som ägnats olika moment och för en grupp 
även i fråga om schemat. Beträffande undervisningens inne
håll är tendensen hos de flesta grupper att vara mest positiv 
ungefär i mitten av terminen.
Beträffande handledning och hjälp i studierna är man snarast 
något mer negativ vid denna tidpunkt.

För att få en uppfattning om hur informationen till berörda 
lärare fungerat med de kursvärderingar som gjorts, ställdes 
en fråga i den enkät till lärare vid DU som projektgruppen 
utsände i slutet av vt 1971. Frågan löd: Anser Du att kurs
värderingarna haft en viktig funktion att fylla? Svaren visar, 
att fyra av femton lärare som svarat anser detta. Fyra svarar 
nej och sju är tveksamma. Något samband mellan uppskattning/ 
/icke uppskattning av kursvärderingar och längre eller kortare 
tids undervisningserfarenhet eller typ av akademisk examen 
kunde inte märkas.

Härav kan man kanske dra den slutsatsen, att det generella 
formulär för kursvärdering som använts inte haft en tillfreds
ställande utformning för att ge lärarna önskad information.
Det kan emellertid också förhålla sig så, att man i mindre 
undervisningsgrupper har så goda möjligheter att direkt göra 
sig informerad om elevernas syn på undervisningen att skrift
liga kursvärderingar upplevs i viss mån överflödiga.

En annan faktor i detta sammanhang är att en lärares under
visning ofta koncentrerats till en kort period och begränsats 
till enstaka avsnitt i kursen. Då kursvärderingarna gjorts 
i samband med tentamen på en delkurs, innebar detta för många 
lärare att kontakten med elevgruppen redan upphört och något



18

tillfälle till återknytning av denna och eventuell uppföljning 
av kursvärderingar ej gavs. Här medförde t ex lärarnas bo
sättning på annan ort svårigheter att uppfylla ett av de huvud
krav som ställts på kursvärderingar, nämligen att ge möjlig
het till återkoppling. (UPU, Den akademiska undervisningen, 1970) 
Under andra undervisningsförhållanden med kontinuerlig kontakt 
mellan lärare och elever över större delar av terminen hade 
kanske kursvärderingarna kunnat fungera bättre.

För utvärderingen av denna speciella form av universitetsut
bildning har dock funnits ett behov av att så snabbt och allmänt 
som möjligt få ett grepp om attityderna till utbildningen i de 
olika ämnesgrupperna och här har det enkla generella formuläret 
varit ett bra komplement till övriga instrument.
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2.0. RESULTAT AV KURSVÄRDERINGAR I ÄMNET MATEMATIK VT 1971

Resultat av de ämnesspecifika kursvärderingarna redovisas som 
sammanfattande värderingar för vart och ett av de tre kurs
avsnitten Analys II, Numeriska metoder och datamaskiner samt 
Statistik och sannolikhetslära. Siffrorna uttrycker svarspro- 
centen för varje alternativ.

På kursavsnittet Numeriska metoder föreligger inga kursvär
deringar från umeågruppen, varför vi på detta kursavsnitt inte 
får någon information till grund för en jämförelse mellan de
centraliserad och reguljär universitetsundervisning. De skill
nader som framkommit mellan DU-grupperna i vissa avseenden 
får betraktas med reservation för det lilla antalet i grupperna 
och för det begränsade avsnitt av undervisningen som bedömts.

Bedömningarna har gjorts ur följande aspekter:
1 Upplevd behållning av den direkta undervisningen (i for
muläret specificerat på föreläsningar, problemdemonstrationer 
och gruppövningar).
2 Svårighetsgraden i den direkta undervisningen.
3 Antalet föreläsningar och antalet behandlade problem och 
uppgifter.
4 Kurslitteraturen.
5 Förkunskaper.
6 Schemaläggning.
7 övrigt.

De tre första aspekterna på undervisningen har vägts samman av 
svar på frågor om tre specifika undervisningsformer (föreläs
ningar, problemdemonstrationer och gruppövningar). Tendensen i 
svaren bygger alltså på differentierade svar från 82, 77 resp 
68 studerande vid DU vid de tre tillfällena under vårterminen. 
Uttalade negativa synpunkter på enstaka undervisningsformer 
skulle därigenom kunna uppvägas av andra, mer positiva och 
vice versa.
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Tabellerna utvisar andelen studerande som kryssat för de olika 
svarsalternativen.

2.1. Behållning av den direkta undervisningen.
Beteckningar i tabellerna: L = matematikstuderande i Luleå,
S = Sundsvall, ö * Östersund och U = matematikstuderande vid 
universitetet i Umeå.

Tabell 5. Elevernas upplevda behållning av undervisningen.

Behållning 
av under
visningen

Kurs
Analys
L S

a v 
II 
ö

s n i
U

t t 
Num 
L

metoder
S Ö

Sht - 
L

lära
S

O !
Ö

stat
U

God behållning 52 55 81 61 30 31 6 18 21 61 33
Viss 34 36 8 29 59 46 51 57 60 27 57
Dålig 3 1 1 10 11 18 35 12 14 0 9
Ej svar 11 8 10 0 0 5 8 13 5 12 1
S:a procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
S:a antal 32 25 25 10 28 26 23 20 26 22 23

Grupperna i Luleå och Sundsvall fördelar sig ganska lika i fråga 
om behållning av undervisningen. I östersundsgruppen är en större 
andel positiva på delkurserna Analys II och Sannolikhetslära och 
statistik, men man är mer negativ än de övriga grupperna på del
kursen Numeriska metoder.
För samtliga grupper upplevs kursavsnittet Analys II ge den bästa 
behållningen med avseende på föreläsningar, problemdemonstra
tioner och gruppövningar.
Jämförelser med Umeågruppens svar på denna fråga saknar intresse, 
då antalet svarande där är mycket litet.
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2.2. Svårighetsgraden i undervisningen

Tabell 6. Hur de studerande upplevt svårighetsgraden i 
undervisningen.

Svårighets
graden

Kurs 
Analys ' 
L S

a v 
II 

ö

s n

U

i t t 
Num 
L

metoder
S ö

Sht-
L

lära
S

o
ö

stat
U

lagom 77 79 89 79 93 74 41 37 55 68 61
för hög 14 12 1 15 5 18 46 48 39 20 38
väl låg 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
ej svar 8 9 10 5 1 8 13 12 6 12 1

S:a procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
S:a antal 32 25 25 49 28 26 23 20 26 22 23

Svårighetsgraden har bedömts som lagom av cirka 80 procent på 
det första kursavsnittet. På kursavsnittet Numeriska metoder 
tycker nära hälften av östersundsgruppen att det varit för svårt. 
På delkursen i statistik är återigen drygt två tredjedelar av 
denna grupp tillfreds med nivån i undervisningen, medan de båda 
andra DU-grupperna och även Umeågruppen ger uttryck åt mer miss
nöje än på de tidigare avsnitten. Det är nästan uteslutande 
fråga om att undervisningen upplevs för svår. De enstaka svaren 
på alternativet "väl låg" torde knappast vara representativa 
för någon speciell kategori av studerande.
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2.3. Föreläsningsfrekvens samt antal gruppuppgifter och de
monstrerade problem i undervisningen

Tabell 7. De studerandes uppfattning om mängden av vissa 
inslag i undervisningen.

Antal föreläsn 
gruppuppg o pro
blem har varit

Kurs
Analys
L S

a v 
II 
ö

s n

U

i t t 
Num
L

metoder
S ö

Sht-
L

•lära
S

0
ö

stat
U

lagom 64 53 52 51 56 49 12 50 64 42 67
för många 6 0 1 3 4 0 0 5 0 0 4
för få 21 36 36 43 37 45 80 33 31 46 28
ej svar 9 11 11 3 3 5 8 12 5 12 1

S:a procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
S:a antal 32 25 25 49 28 26 23 20 26 22 23

Även om i de flesta ■fall mer än hälften av grupperna finner an-
talet föreläsningar och uppgifter lagom, finns dock en avsevärd 
del, som skulle önska mer av detta i undervisningen. Det rör 
sig ofta om mer än en tredjedel av ds studerande. På avsnittet 
Numeriska metoder är behovet av mera föreläsningar, problem och 
övningsuppgifter mycket uttalat i östersundsgruppen. Denna del 
upplevdes också alltför svår och behållningen av undervisningen 
ej så god som i de övriga. (Se tabell 5 och 6).
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2.4. Synpunkter på kurslitteraturen

Tabell 8. De studerandes bedömning av litteraturen på olika 
kursavsnitt.

Kurslitt 
har varit

Kurs
Analys
L S

a v 
II 
ö

snitt
Num

U L
metoder
S ö

Sht-
L

lära
S

0
ö

stat
U

bra 53 56 76 59 18 15 0 10 19 14 17
acceptabel 31 40 16 31 61 59 44 50 58 59 74
dålig 3 0 0 4 18 22 44 5 19 14 9
ej svar 13 4 0 6 3 4 12 35 4 13 0
S:a procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
S:a antal 32 25 25 49 28 26 23 20 26 22 23

Kurslitteraturen på delkursen Analys II uppskattas mest.
Endast några enstaka studerande i Umeå och Luleå anser den dålig. 
För de två övriga delkursernas litteratur uttalas mera kritik. 
Endast ca 15 procent betecknar den som bra. På avsnittet Nu
meriska metoder är DU-studerande i Östersund även på denna 
punkt mer kritiska. Sammanfattningsvis kan sägas att en ungefär 
lika stor del av grupperna som ansåg kurslitteraturen bra på 
den första delkursen nu anser den acceptabel på de två senare
kurserna. Totalt 17 procent anser nu kurslitteraturen dålig.
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2.5. De studerandes uppfattning om sina förkunskaper
På en fråga om brister i förkunskaperna gjort det svårt att 
följa undervisningen gavs möjlighet att svara med något av 
fem svarsalternativ.

Tabell 9. Upplevelse av bristande förkunskaper bland de 
studerande.

Brister i 
förkunskaper

Kurs 
Analys 1 
L S

a v 
II 
ö

s n i
U

t t 
Num 
L

metoder
S Ö

Sht-
L

lära
S

O !
Ö

stat
U

i hög grad 0 0 0 0 0 0 17 5 4 0 9
i viss mån 22 12 16 10 14 0 4 10 4 23 17
i obetydlig utsträckning 34 40 48 50 25 22 35 30 23 36 39
knappast 25 32 24 30 39 41 26 20 38 23 30
inte i något avseende 6 12 4 0 10 33 4 0 31 9 5
ej svar 13 4 6 10 4 4 14 35 0 9 0
S:a procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ssa antal 32 25 25 10 28 26 23 20 26 22 23

Huvudparten av de studerande upplever knappast några brister 
i förkunskaperna eller endast i obetydlig utsträckning. Det 
gäller alla tre kursavsnitt. Brister, som i hög grad försvårat 
möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen, har endast 
noterats för kursen Sannolikhetslära och statistik samt för 
Numeriska metoder och datamaskiner. På den senare har 4 av 23 
studerande i Östersund uppgett stora brister. Nära hälften 
av denna grupp ansåg också att kursen varit för svår. CSe 
tabell 6, sid 19). Av dem som i övriga grupper uppgett vissa 
brister, anges ibland det långa tidsintervall som förflutit 
mellan kurserna Analys I och Analys II som en orsak.

En jämförelse mellan universitetsgruppen och DU-grupperna kan 
inte tillmätas någon större vikt på grund av bortfalIsproblemet, 
men de siffror som finns i materialet tyder inte på några 
skillnader.
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2.6. Schema läggningen
Omkring 80 procent både vid DU och vid universitetet anser att 
schemat på den första delkursen varit bra eller i stort sett 
bra. På den andra delkursen är 68 resp 85 procent av grupperna 
i Luleå och Sundsvall nöjda. Motsvarande andel i Östersund är 
bara 21 procent. Mer eller mindre uttalat missnöje med schemat 
framkommer här hos 65 procent. Tillägg till de fasta svaren på 
denna fråga har gjorts av sju studerande, varav framgår att 
de flesta önskar en jämnare fördelning av schematimmarna.

2.7. Övriga synpunkter
Möjligheten att ytterligare framföra synpunkter på utbildningen 
utnyttjas endast av femton personer sammanlagt vid alla tre 
tillfällen. Tio av dessa gäller avsnittet Sannolikhetslära och 
statistik. Önskemål om att kurslitteratur skall kunna anskaffas 
i god tid framförs i mer än en kurs.
Beträffande statistikavsnittet tycker tre stycken vid DU att 
kursmomentet gjorts mer krävande och omfattande än kursplanen 
anger, två att den praktiska användningen av statistik ej be
handlats tillräckligt. I övrigt gäller påpekandena annan för
delning respektive utökning av undervisningstiden.

2.8. Sammanfattning av och kommentar till avdelning 2
Kursvärderingarna av Analys II gav ej anledning att anta några 
påtagliga skillnader mellan DU-studerandes och "vanliga" stu
derandes upplevelse av undervisningen, i varje fall inte om 
DU-grupperna räknas som en. Den enda tendens, som gjorde sig 
märkbar, var att östersundsgruppen i vissa avseenden tycktes 
ha en mer positiv uppfattning.

I nästa kursmoment som behandlats verkar tendensen vara den 
motsatta. Här är studenterna i Östersund i större utsträck
ning missnöjda med den direkta undervisningen. Något mera kri
tisk är man också mot kurslitteratur och schemaläggning. Data 
från Umeågruppen saknades här.

I det tredje och sista värderade kursmomentet Statistik och 
sannolikhetslära märks en viss avvikelse i östersundsgruppens
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uppfattning om undervisningen; denna gång är man något mer 
positiv till ”behållning” och ”svårighetsgrad" än de övriga.
Ett stort bortfall, delvis beroende på blankettens utformning 
med frågor på baksidan av papperet, vilka glömts bort, gör 
att man inte kan uttala sig säkert om tendenserna i materialet.

Undervisningen i matematik i Östersund ombesörjs av Uppsala 
universitet och i Luleå och Sundsvall av Umeå universitet 
(Franke-Wikberg, S., Johansson, M. 8 Råberg, A., 1971). Detta 
är den mest framträdande skillnad mellan DU-orterna, som kan 
tänkas ligga bakom eventuella olikheter i värderingar av 
kurserna.

Således har Sundsvall i ganska stor utsträckning och Luleå 
i något avsnitt lärare från Umeå universitet - samma som 
Umeågruppen. Dessa tre grupper följer också samma lokala 
studieplan och har i de allra flesta fall samma tentamens- 
tider och prov.

Man fann i den ovan refererade kartläggningsstudien inga på
tagliga skillnader i bakgrundsdata mellan DU-orterna, från
sett en skillnad i åldersfördelningen så att gruppen i Öster
sund hade den lägsta genomsnittsåldern och gruppen i Luleå 
den högsta. Skillnaden var dock mindre uttalad i matematik- 
grupperna .

Det vore nära till hands att anta, att en skillnad mellan 
huvuduniversiteten och deras uppläggning och utformning av 
undervisningen på de olika kurserna snarare är mellan elev
grupperna är det som visar sig i attitydvariationerna. Data 
är dock för ofullständiga för att tillåta någon sådan slut
giltig tolkning. På de fåtaliga jämförelsepunkter, där data 
erhållits från en grupp Umeåstudenter, finns ingenting som 
tyder på att den undervisning som ges vid den decentraliserade 
universitetsutbildningen ur de studerandes synpunkt skulle 
vara sämre än den som ges vid universitetet.
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3.0. RESULTAT AV ATU-MÄTNINGARNA 

3.1. Samt!lgg ÅTU-mätningar

Resultaten av mätningar vid fyra tillfällen for samtliga DU- 
grupper och vid två tillfällen för Umeågruppen redovisas i 
ett diagram nedan. Kvart i law i kel serna visas i särskild tabel

Mättillfälle I t förväntningar inför höstterminen 1970.
” II ; upplevelse av höstterminen 1970.
" III: förväntningar inför vårterminen 1970.
” IV : upplevelse av vårterminen 1970.

Beteckningar i diagrammet:

ATU-poäng
Md i i 
36 -

•— m Luleå
franska

□— □ Sundsva111:
s o c i o 1 o g i O—O

A— Östersund:
nat ek/stat

Luleå *.
matematik
Sund sval1: 
mat emati k
Östersund: 
mat emati k
Umeå universitet: 
matematik

Tillfälle I II III IV

Fig. 10. Diagram över attitydpoäng för samtliga grupper.
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De studerande i franska ligger ^förhållande till övriga 
DU-grupper klart högre på ATU-skalan. De upprepade mätningarna 
tyder dock på att denna attityd mattas något under läsårets 
gång.

Den andra extremgruppen, sociologistuderande vid DU, har en 
markant sjunkande attitydkurva som ligger avsevärt lägre än 
alla övrigas. Matematikgrupperna utmärks av relativt stabila 
attityder, där genomsnittspoängen för erfarenheterna vid läs
årets slut inte skiljer sig mycket från förväntningarna vid 
läsårets början. Utvecklingen av attityderna har emellertid 
gått olika vägar. Luleågruppen och östersundsgruppen har vid 
mitten av läsåret gett uttryck åt mer positiva attityder för 
att sedan på nytt närma sig initialvärdet, medan Sundsvalls- 
gruppens attitydutveckling gått åt motsatt håll. De två 
attitydmått för vårterminen som finns för matematikstuderande 
i Umeå ligger något lägre än DU-gruppernas.

Med undantag av sociologigruppen har alla grupper efter första 
årets erfarenheter mer likartade attityder till utbildningen 
än de hade i början.

Tabell 10. Kvartilavv.ikelsen för varje grupp och mättillfälle

0
F U F U

Tillfälles I II III IV
Franska, Luleå 1,65 2,63 2,13 1,5
Sociologi, S-vall 4,41 5,0 5,5 4,68
Nat ek/stat, ö-sund 2,56 3,0 ■ 3,9 2,93
Matematik, Luleå 3,37 2,15 3,0 2,79
■ • , S-vall 2,50 3,92 3,37 1,93
" , Ö-sund 3,12 3,06 3,20 3,75
" , Umeå 3,35 2,89

Den största spridningen (0) i attitydpoäng uppvisas inom socio 
logigruppen vid samtliga tillfällen. Den minsta spridningen 
totalt har gruppen som läser franska. För de flesta grupper är 
spridningen större vid andra och tredje tillfället, som gäller 
erfarenheter av höstterminen resp förväntningar inför vårter
minen. I genomsnitt är spridningarna i attitydpoäng lika vid 
Hot ffirfit.a nnh sista tillfället.
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3.2. Sammanfattning och kommentar till avd 3.
ATU-skalans mittpunkt ligger enligt dess konstruktion på 24 
poäng. De genomsnitt som uppmätts i grupperna ligger alla 
med ett par undantag klart över denna mittpunkt. Det innebär 
alltså att attitydnivån overlap är positiv snarare än neutral. 
Samma mättekniska erfarenhet gjordes på höstterminens kurs
värderingar. Det finns för båda dessa typer av mätningar skäl 
att vänta sig mer positiva än neutrala värden, då attitydob- 
jektetet - i detta fall utbildningen - har hög status i sam
hället och deltagandet dels ä^ frivilligt dels väntas med
föra fördelar för den studerande på både kortare och längre 
sikt.

De differenser mellan ämnesgrupperna, som framkom i detalj på 
höstterminens kursvärderingar förefaller ha en motsvarighet 
i de skillnader som framträder i ATU-skalans attitydindex.
De tre första ATU-mätningarna gäller i stort sett samma tids
period som de allmänna kursvärderingarna under höstterminen.

Orsaken till att de studerande i franska är speciellt posi
tiva till utbildningen kan givetvis vara, att den undervis
ning som givits i ämnet franska varit av hög klass. Insamlade 
data ger dock inte tillräcklig information om utbildningspro
cessen för att utvärdera den. I synnerhet måste det bli svårt 
att bedöma ett ämnes undervisning kvalitativt i förhållande 
till andra ämnens.

Man kan också söka orsaken i andra speciella gruppkarakteris- 
tika. Gruppen har den högsta genomsnittsåldern och en högre 
andel studerande som har akademiska betyg, akademisk examen 
eller lärarexamen sedan tidigare. Av de 18, som gruppen vid 
höstterminens början bestod av var 17 kvinnor. Det är möjligt, 
att dess homogena sammansättning kan ha betydelse för attityd
bildningen. Gruppens storlek kan innebära, att undervis
ningen sker i en mer personlig och trivsam atmosfär, som torde 
upplevas särskilt positivt av dem som har studieerfarenheter 
från större universitet.
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Åldersfaktorn kan spela en viss roll - vuxna och äldre, som 
efter någon tids yrkesverksamhet på nytt får tillfälle att 
studera torde uppleva denna situation mycket positivt, då man 
dels får behovet av omväxling tillgodosett, dels en ny chans 
att utveckla och förverkliga sina personliga ambitioner.

Sociologigruppens låga ATU-poäng - de slutar med 24 i genom
snitt för gruppen, medan övriga grupper samtliga har 30 poäng 
eller mer - har också en viss motsvarighet i genomsnittsskatt- 
ningarna på höstterminens kursvärderingar. Avvikelserna på 
dessa var dock små och det är tveksamt om man bör tillmäta 
dem någon betydelse. Förhållandevis låg uppskattning rönte 
kurslitteraturen, både med avseende på dess nivå och menings
fullhet samt lektionernas innehåll och uppläggning. Informa
tionen i data är otillräcklig för att dra generella slut
satser om undervisningens kvalitet.

Orsaken till en mer negativ attityd kan kanske också här 
sökas i speciella gruppfaktorer. Förutom en högre andel stu
derande med generell dispens och en relativt varierande ut
bildningsbakgrund framgår inga speciella drag hos denna grupp 
enligt kartläggningen (op. cit.). Gruppen kan troligen be
traktas som relativt heterogen. Attitydvariationerna inom 
gruppen visar sig också i det att kvart ilavvikelserna ligger 
högst. Da varierar mellan 4,41 och 5,5,medan motsvarande 
variation för gruppen i franska ligger mellan 1.50 och 2.63.

En viss heterogenitet i en grupp kan vara gynnsam för gruppens 
produktivitet, t ex vid problemlösning. Det finns emellertid 
också negativa effekter att räkna med , t ex att olikheterna 
kan skapa spänningar mellan de inblandade personerna. Om det 
finns oförenliga attityder inom en grupp, minskar effektivi
teten (Boöthius, I: Grundkurs i socialpsykologi, 1970).

Här skulle man kunna ha en hypotes om att gruppens struktur 
haft negativa effekter på undervisningen i ämnet sociologi.
Det är dock lika litet möjligt att ur tillgängliga data ut
läsa vare sig stöd åt eller förkastande av en sådan hypotes 
som av antaganden om undervisningens beskaffenhet.



31

De matematikstuderande i Umeå, vilka på vårterminen hade lägre 
ATU-poäng än DU-grupperna, är inte en renodlad nybörjargrupp. 
Den har relativt stort inslag av studenter med resttentamina 
sedan tidigare och sådana som fullföljer studierna i detta 
ämne vid sidan av annan verksamhet. Detta skulle kunna medföra 
en något mindre positiv attityd. Skillnaderna är dock ej be
tydande.
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Bilaga 1

Ämn e: Ort:

KURSVÄRDERING AV DET AVSNITT DU TUST HAR TENTERAT

Ange Din syn på följande påståenden genom att sätta kryss i till
lämplig ruta. Dm Du har några påpekanden eller förslag till för
bättringar så skriv ned detta på de tomma raderna! (Ned lektioner 
avses här alla former av schemalagd undervisning.)

}3a |
! a b - |
1 S 0 1 u t i

 . ■ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

; 3a
1 d e 1 - 
j vis

T ve k -
sam

Nej
knap- 

; past

Nej 
a faso - 
lut 
inte

1, Lektionerna har behandlat vä
sentliga saker inom ämnet ...

2. Lektionernas uppläggning har 
varit bi'a ..................
* » * » » * » s » # ( # i * i ii « # tt » f e # * s * t •

i
;

{
l i1

5

i

. . . . . - . . . -. . 4.. . . . . .  -. . .

3. Det har varit tillräckligt ( .f
många lektioner för varje J |
moment ..................... t i
.......    \ i

f i?

•

t ?f i
i !
1 i
t

: t

4a Undervisningens nivå har va- • < \ !
rit väl avpassad för mina i j i •
förutsättningar ............. S f * •

g::::::::::::::::::::::::::! : i i
. ...   .  - . : - ... . is - . —j ~ -

4b Gm Du svarat tveksamt eller 
nekande på 4a, sätt kryss 
för något av nedanstående 
alternativ

□Undervisningen har varit på 
för hög nivå -

S—i Undervisningen har varit på 
L-J för låg nivå



2

Na
j del -
V ± o

knap- abso-' 
lut I 
inte I

sam
so lut

5. Kurslitteraturen har varit j 
ändamålsenlig och meningsfull!

Ba Kurslitteraturen har varit 
av lagom svårighetsgrad ..

6b Om Du svarat tveksamt eller 
nekande på 6a, sätt kryss för 
något «v nedanstående alter
nativ.

var

För lätt

7. 3ag tycker mig ha fått till 
räcklig hjälp och handled
ning i studierna ...........

| 8. Studierna har varit mycket 
1 krävande ............... . . .

Om Du svarat jakande ange vad | 
som varit speciellt krävande !

9. Schemaläggningen har varit 
bra och väl passat min upp
läggning av studierna .....

Plats för ytterligare kommentarer:
t a m « »



UMEÄ UNIVERSITET
Inst för matematik och statistik

Bilaga 2

KURSVÄRDERING

Kryssa i rutan FRAMFÖR svarsalternativet
Examensämne; □ informationsbehandling

□ matematik
a matematisk statistika statistik

Betygsgrad: • » # * betyg
Kursavsni 1.1 •

19___

lSom ett viktigt led ,i institu
tionens strävanden att ge en 
effektiv undervisning pågår en 
systematisk kartläggning av 
studenternas upplevelse av de 
olika undervisningsmomenten.
Vi ber Dig därför fylla i detta 
frågeformulär och vara fullt 
uppriktig i Dina uttalanden.
Vi är också tacksamma, for kon
struktiva förslag.

Vid gruppundervisningen har jag deltagit i grupp ......
13 Föreläsningar

aj Föreläsningarna har givit mig en
□ god behållning, D viss behållning, D dålig behållning

b) Svårighetsgraden- anser jag har varit
Q lagom, Q för hög, Q väl låg

c) Antalet föreläsningar anser jag har varit
lagom, U för många, U för få

d) 3ag anser att föreläsningarna bör täcka
O hela kursen relativt grundligt
O bara svårlästa delar, vilka då ev/ lösrycks ur sitt sammanhang
□ några kapitel fullständigt, medan andra helt överhoppas 
ö hela kursen men mycket summariskt
q undervisningsformen meningslös, litteraturstudium helt på 

egen hand bäst
e) Jag har bevistat föreläsningarna till ca .... \
f) Brukar Du läsa i- förväg i läroboken inför föreläsningarna?

g)
Q ja, O nej
Försöker Du att inom 
anteckningarna eller

ett dygn eftE?r en föreläsning läsa igenom
läsa motsvarande i boken ? r*j . r~|u ja, LJ nej

2) Problemdemonstrationer
a) Problemdemonstrationerna har givit mig en

O god behållning, Cl viss behållning, O dålig behållning
b) Svårighetsgraden anser jag har varit

O lagom, Q för hög, O väl låg
c) Antalet demonstrerade problem anser jag har varit

D lagom, Q för många, Q för få
d) Problemens täckning av kursen

Q fullständig, D godtagbar, Q viktiga delar saknas 
e} Jag anser att problemdemonstration

Q kan ske i föreläsningsform
D bör ske i mindre grupper, även om antalet timmar per studerande 
□ minskar i motsvarande utsträckning
Om problemdemonstrationer sker i föreläsningsform, anser jag att
q teorigenomgång och prcblemdemonstration bör blandas vid före

läsningarna
p problemdemonstrat ionerna bor skiljas från teoriföreläsningarna 

och ges på separata tider.

f)



Bilaga 3

En beskrivning av ATU-skalan

Detta mätinstrument har konstruerats för att kunna användas för 
mätning av attityder till utbildningen generellt. Det är lätt 
att använda och tolka och tar ett minimum av tid att administrera 
jämfört med andra former av attitydinstrument, som ofta måste ny- 
konstrueras för varje särskilt tillfälle.

ATU-skalan är utprövad inom PA-rådets verksamhet. Utförliga 
statistiska bearbetningar har utförts. Man har bl a med faktor
analys kommit fram till att de sex motsatsparen av adjektiv, som 
utgör den egentliga mätskalan, hade höga laddningar i en vär- 
deringsfaktor. Det är just denna värderande inställning man vill 
komma åt, när en bedömning av utbildningen också skall uttrycka 
en känslomässig inställning. Till dessa sex adjektiv läggs ytter
ligare sex, som fungerar som "distraktorer", d v s de medtas inte 
vid poängberäkningen, då de ej befunnits vara speciellt laddade 
i värderingsfaktorn. Adjektivparen presenteras nedan.

Attitydmätande adjektiv
positiv - negativ 
värdefull - värdelös 
dålig - bra
mångsidig - ensidig
oviktig - viktig
dum - klok

Distraktorer
lätt - svår
vilsam - arbetsam
jäktad - lugn
aktiv - passiv
intressant - ointressant 
avspänd - spänd

Den studerande, vars attityd skall bestämmas, får ta ställning 
genom att sätta kryss på en 7-gradig skala med dess ytterpoler. 
(Beträffande instruktion och utformning, se appendix.)

De sex värdemätande skalorna poängsätts från 1 till 7 och man 
får genom addition ett attitydindex, som kan variera från 6 till 42 
Se följande sidor beträffande instruktion och utformning.



Ämne: Ort:

För att få en uppfattning om hur Du upplevt den gångna ter
minens utbildning, ber vi Oig fylla i följande attitydskalor.

Markera hur Du upplevt utbildningen genom att sätta ett X på 
var och en av de 12 skalorna på nästa sida.

Ett X i l:a eller 7 te rutan innebär att Du upplevt att ut
bildningen mycket nära svarat mot skalans poler; ett X i 2:a 
eller 6:e rutan att den ganska nära svarat mot någon av po
lerna; ett X i 3:e eller 5:e rutan att den i någon mån svarat 
mot någon av polerna samt ett X i 4:e rutan att Du upplevt 
den vara neutral.

Exempel tråkig EZEZZriO ro 1 ig
1 2 3 4 5 6 7

Markera tydligt. Sätt ett kryss på varje skala. Gör varje 
markering utan att tänka på hur Du tidigare markerat. Fundera 
inte länge - det är Ditt fcrsta omedelbara tyckande som skall 
avgöra Din markering. Försök att arbeta både noggrant och 
snabbt. Observera att Du skall värdera hela utbildningen, så
ledes allt som rört utbildningen.



lätt svar

värdeful1

mångsidig

negativ

arbetssam

värdelös

lugn

bra

passiv 

ensidig 

•ointressant 

viktig 

spänd

dum klok
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