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Abstract 

This paper addresses problematic aspects of course evaluation practices at 
Karlstad University, Sweden. More specifically the paper discusses a specific 
course evaluation that was produced and filled out in a class, spring semester 
2009. The evaluation had a special focus on course development and departed 
from an understanding of students as collaborators in the development of 
university courses. This paper also addresses general problems with course 
evaluations such as the divergent functions evaluations are supposed to satisfy 
and whether to standardise or not. In this paper I suggest that even though 
standardisations should be avoided, flexible templates could be used. And 
concerning evaluations different functions attending to divergent interests,  I 
argue that the different stakeholders should be responsible to compile 
evaluations according to their standards, not only the responsible lecturer. The 
course evaluation that were tested and discussed in this paper was produced 
within the framework of a university pedagogy project. 
 

Kursvärderingar – ett nödvändigt ont?  

Då jag fick ta del av sammanställningarna av A-studenternas kursvärderingar1 

från kursansvarig lärare förvånades jag dels över hur svåra de var att tyda, och 

dels över de frågor som studenterna tvingades ta ställning till. Till exempel var 

det för mig särskilt iögonenfallande att två studenter hade kryssat för att jag 

hade otillräckliga kunskaper för att lära ut ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Jag borde kanske vara nöjd över att en 

överväldigande majoritet av de över 100 studenterna verkade nöjd över min 

insats, men jag kunde ändå inte släppa de här två negativa svaren. Vad menade 

de med att jag inte hade tillräckliga kunskaper? Och var de som 

förstaårsstudenter verkligen i en position att bedöma mina ämneskunskaper?  

 

Denna min reaktion bekräftar det McKeachie (2002, s. 331) skriver, att 

ofördelaktiga studentbedömningar ofta leder till att man som lärare går in i en 

försvarsposition och utvecklar ett ogillande för studentgruppen, något som i 
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slutänden knappast gynnar lärandesituationen. Som ovanstående illustrerar kan 

kursvärderingar från ett lärarperspektiv kännas som ett nödvändigt ont, 

studenternas chans att ge igen för dåliga betyg, kräva lättare kurser och 

recensera lärarens personlighet (se även McKeachie, 2002, s. 326; Franke & 

Nitzler, 2008, s. 28).  

 

Arbetet med kursvärderingar har ofta landat på mitt skrivbord då jag känner mig 

utmattad, färdig med kursen och redan halvvägs in i nästa kurs som ska 

undervisas på. Detta kunde i mitt fall få till följd att jag inte prioriterade 

värderingsarbetet, utan genomförde det med minsta möjliga ansträngning. Vid 

den avdelning jag är anställd på har dessutom arbetet med att sammanställa 

värderingar överflyttats från administrativ personal till kursansvarig lärare utan 

extra tilldelning av arbetstimmar. Arbetet med kursvärderingar blir knappast 

prioriterat i en situation av hög arbetsbelastning och lite timmar avsatt för 

uppgiften.   

 

Till ovanstående läggs min erfarenhet att även studenterna har ett svalt intresse 

för kursvärderingar. Det svårt att få studenterna att fylla i värderingar, trots att 

de i flera avseenden ska verka i deras intresse. Studenterna ska inte fullfölja 

kursen en gång till och en del känner således inte någon direkt personlig 

instrumentell nytta av att fylla i en värdering. Jag tänker också att studenternas 

stundtals likgiltiga inställning mot kursvärderingar ibland är berättigad. Vad 

händer med dessa uppföljningar egentligen? Har de någon verklig betydelse, 

eller hamnar de i en pärm där de glöms bort och aldrig tas fram igen?  

 

Fyller kursvärderingar en funktion eller är de enbart ett nödvändigt ont som tar 

tid från redan överbelastade universitetslärare? Bidrar de till att förbättra en kurs 

eller hamnar de i en bokhylla där de samlar damm? Blir värderingar ett medel 

för studenter att recensera sina lärare och ge igen för dåliga betyg? Med andra 

ord, bidrar värderingarna till något annat än att polarisera student- och 

lärarkårerna? 

 

I samband med ett högskolepedagogiskt projekt vårterminen 2009 tog jag fram 

och bearbetade en form för kursvärdering. Denna kursvärdering samt de 

diskussioner som denna genererat ligger till grund för denna artikel. Innan jag 

kommer in ovanstående, ska jag reda ut några av de olika funktioner en 

kursvärdering förväntas fylla. 
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Varför genomförs kursvärderingar? 

En anledning till varför kursvärderingar genomförs är för att institutionsledning 

ska ha en överblick över studenternas åsikter och hur lärarna presterar i 

klassrummet. Ett annat svar på varför kursvärderingar genomförs är deras vikt 

för studentinflytande vid universitetet. Om kursdeltagare till exempel skulle vara 

missnöjda med en kurs kan de gå tillbaka till gamla uppföljningar för att se om 

liknande problem funnits tidigare för att på så vis få tyngd till argument för en 

förändring av kursen. Detta är något som Karlstad Studentkårs vice ordförande 

Michael Lindell bekräftar i samtal med mig (personlig kommunikation 4 mars 

2009). Han menar att det är viktigt att i ett längre perspektiv se förändringar i 

kursen för att kunna hantera problem på en kurs när de väl uppstår.  

 

Det som är viktigast för mig som kursansvarig lärare är att uppföljningarna kan 

utgöra ett underlag för kursutveckling. I fakultetens (Ekonomi, Kommunikation 

och IT) dokument Rutiner för kursvärderingar (2008) står det på första sidan att 

uppföljningar ska användas som underlag för förbättring av kursen. Utifrån 

denna funktion blir det av yttersta vikt att utforma kursvärderingar som kan 

utgöra ett bra underlag för förbättring av kursen och på så vis säkerställa 

kvaliteten på undervisningen. Som jag ska diskutera härnäst verkar 

kvalitetsbegreppet vara övergripande då kursvärderingar och kursutvärderingar 

diskuteras. 

 

Både fakulteten och Studentkåren talar om kvalitet i samband med 

kursvärderingar. Värderingarna är viktiga i fakultetens kvalitetsarbete, vilket är 

det första som fastslås i Rutiner för kursvärderingar (2008). Kvalitet är även 

viktigt för Karlstads Studentkår då en av deras nyckelfrågor som ska återkomma 

i samtliga kursvärderingar är att kursdeltagarna ska gradera vilken kvalitet de 

upplever att kursen hållit. Vad begreppet kvalitet innefattar varierar dock, och 

måste ständigt diskuteras (se Kvalitetsarbetet vid Karlstads universitet, 2008, s. 

1; Franke & Nitzler, 2008, s. 58). 

 

Enligt Franke & Nitzel (2008, s. 13) är granskning, bedömning och utveckling 

av kvalitet inom högskolevärlden inget nytt utan har gjorts sedan långt tid 

tillbaka men då under benämningar som uppföljningar och utvärderingar. Att 

utvärdera är att noggrant bedöma, vilket innebär att fastställa värdet, att skilja 

det värdefulla från det värdelösa (Scriven, 1991). Ett viktigt kvalitetskriterium är 

att kursen lever upp till de mål som formulerats i styrdokument, till exempel 

kursplaner (Kvalitetsarbetet vid Karlstads universitet, 2008, s. 2). Mot bakgrund 
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av ovanstående blir det centralt för en kursvärdering att utgå ifrån de lärandemål 

som finns formulerade i kursplanen.  

 

Kvalitetssäkring av högre utbildning är också viktigt på både ett nationellt plan 

(se Högskoleverket, 2006) och inom den Europeiska unionen (se ENQA, 2009). 

Enligt Högskoleverkets förslag från 2006 ska större tyngd läggas på lärosätenas 

eget kvalitetsarbete (s. 9). Dessutom förutsätts att lärosätenas 

kvalitetssäkringssystem är uppbyggda och fungerande (ibid., s. 11). Tre år senare 

kritiserar Högskoleverket (2009: 8R) flera lärosätens kvalitetsarbete. Enligt 

denna rapport klassificeras Karlstads universitet som nivå C, vilket betyder ett 

icke godtagbart kvalitetsarbete (ibid., s. 7).  

 

Den Europeiska föreningen för kvalitetssäkring av högre utbildning (ENQA) 

understryker att institutioner ska ha policys och rutiner för att kvalitetssäkra sina 

program, samt att förbinda sig till en kultur som erkänner vikten av 

kvalitetssäkring (2009, s. 7). Enligt europeisk standard ska interna 

kvalitetssäkringsrutiner även beaktas vid extern kvalitetssäkring av högre 

utbildning (ibid., s. 8). Mot bakgrund av den vikt nationella och europeiska 

institutioner lägger vid kvalitetssäkring och den kritik Karlstads universitet har 

ådragit sig, är det av vikt att goda rutiner för kursvärderingar införs, samt att en 

kultur för dessa frågor bejakas, något som inte minst denna artikel kanske kan 

bidra till.  

En kursvärdering för kursutveckling   

Föregående avsnitt tog upp flera av de olika funktioner som kursvärderingar är 

tänkta att fylla; studentinflytande, kvalitetssäkring, institutionskontroll och 

kursutveckling. I min roll som universitetslektor anser jag kursutveckling vara 

viktigast. I samband med ett högskolepedagogiskt projekt vårterminen 2009 

producerade jag en kursvärdering som särskilt tog kursutveckling i beaktan och 

utgick från en syn på studenterna som medaktörer för kursutveckling.  

 

Syftet med det högskolepedagogiska projektet var att ta fram en kursvärdering 

som kändes relevant och användbar, ett levande dokument för kursutveckling. 

Min ambition var också att värderingen skulle reflektera Studentkårens kriterier 

samt fakultetens, universitetets och högskoleverkets rekommendationer. 

Kursvärderingen (se bilaga 1) tog sitt avstamp i fyra olika utgångspunkter; de 

lärandemål som var knutna till kursen, en övning som jag kallar för 

Förväntningar och farhågor, de generella värden universiteten förväntas förvalta 
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samt en utarbetad mall för kursvärderingar som redan fanns på avdelningen. 

Utifrån dessa utgångspunkter utformade jag en kursvärdering, som jag har 

använt på en kurs samt seminariebehandlat under ett högskolepedagogiskt 

forum (2009-06-10).  

 

Kursen som värderades gick under namnet Text och bild var på femton 

högskolepoäng och gavs på helfart vårterminen 2009 dels som fristående kurs 

och dels på andra terminen för studenter som läser ett av programmen vid 

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. På kursen registrerades 

64 studenter varav 60 fullföljde kursen. Kursen delades in i två moment; A och 

B. I kursmoment A (teori), varvades traditionella föreläsningar med bild- och 

originaltextsseminarier. Momentet avslutades med en hemtentamen. 

Kursmoment B (praktik) examinerades genom att i grupp producera en 

kampanjfilm samt en muntlig presentation av denna film.  

Förväntningar och farhågor 

Min tanke var att koppla kursvärderingen, inte bara till de lärandemål som 

definierades i kursplanen, utan även till de förväntningar och farhågor som kom 

fram under en övning som genomfördes vid kursstart som jag kallar för just 

Förväntningar och farhågor. På så vis menar jag att studenterna blev mer 

delaktiga i kursvärderingens utformande, och att det som utvärderades skulle 

kännas mer relevant och mer motiverande att fylla i. 

 

Övningen har jag tagit från min kollega Erik Ingemansson, som jobbar som 

lärare vid Grafisk teknik och medieproduktion vid Malmö högskola (som för 

övrig vunnit pedagogiskt pris vid sitt lärosäte). Övningen går helt enkelt ut på att 

kursdeltagare och de lärare som ska undervisa på kursen listar sina förväntningar 

samt sina farhågor på den, det vill säga vad man som student, eller som lärare är 

rädd för ska gå fel, bli jobbigt et cetera. Tanken är att göra kursen mer öppen, 

studenterna mer delaktiga i kvalitetsarbetet samt att förståelsen för varandras 

olika situationer ska öka, både studenter emellan och mellan lärare och 

studenter. Detta görs genom att tillsammans i föreläsningssalen ventilera 

förväntningar och farhågor, ta vara på dem och göra dem tillgängliga för 

undervisande lärare och kursdeltagare att ta till sig och hänsyn till.  

 

En övning om förväntningar och farhågor kan också kopplas till 

kvalitetssäkringsarbetet vid universitetet. Kvalitetssäkring är ett allmänt begrepp 

som kan betyda många olika saker, vilket gör en definition som täcker alla 
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omständigheter svår (ENQA 2009, s.11). I dokumentet Kvalitetsarbetet vid 

Karlstads universitet (2008, s. 2) står det också att kvalitet kan bedömas olika 

utifrån olika uppfattningar och intressen, även studenternas. Därför menar jag 

att det är viktigt som kursansvarig lärare att även ta reda på studenternas 

förväntningar inför en kurs. Till exempel var en tydlig koppling till eventuella 

framtida yrkesroller viktigt för deltagarna i Text och bildkursen. Detta är något 

som därför bör beaktas då kursens kvalitet slutligen ska värderas och utvecklas.  

 

Karlstads universitet understryker synen på studenten som en medaktör (2008, 

s. 1), och vill även gå längre än högskoleförordningen avseende 

studentinflytande genom att engagera studenterna i analyser och slutsatser (ibid., 

s. 3). Trots detta engagemang för studentinflytande uppmanas Karlstads 

universitet av Högskoleverket (2009, s. 63) att utveckla former för att öka 

studenternas medverkan i och uppföljning av kursvärderingar. Även på 

europeisk nivå betonas att studenters intressen (så väl som anställdas och 

omgivande samhällets) bör beaktas (ENQA 2009, s. 10). Också i pedagogisk 

forskning understryks studentens aktiva roll i utveckling av undervisning (se 

Trigwell & Shale, 2004). Även i Vedungs (1994, s. 40) klassificering av 

utvärderingsmodeller tas både intressentutvärdering och brukarutvärdering upp. 

Med avsikt att förbättra villkoren för de som berör av värderingar diskuterar 

också Franke & Nitzler (2008, s. 19) att värderingsmetoder måste svara mot 

dem som berörs av dem. I mitt fall både berörs undervisande lärare, 

avdelningen, men också studenterna av värderingen. Allt detta understryker och 

motiverar vikten av en övning om förväntningar och farhågor.  

 

I och med en övning om studenters och lärares förväntningar och farhågor som 

en grund till kursvärdering blir den konstruktivistisk i sin utgångspunkt (såsom 

detta beskrivs av Franke & Nitzler 2008, s. 20). Konstruktivistisk utvärdering 

kan liknas vid en förhandling då det är oklart utifrån vilka kriterier något 

utvärderas och således vilkas verklighet som blir rådande. I Text och bildkursen 

var det målsättningen att ta till vara på både lärarnas och studenternas 

verklighetsbeskrivningar genom att ta reda på deras förväntningar och farhågor 

inför kursen. 

Generella och bestående värden som universitetet bör 
upprätthålla  

Då kvalitetsbegreppet diskuteras i universitetets riktlinjer tas generella och 

bestående värden upp som kvalitetskriterier (2008, s. 2). Även på europeisk nivå 
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diskuteras att samhällets intresse (såväl som studenters och anställdas) av den 

högre utbildningens goda kvalitet ska beaktas (ENQA 2009, s. 10, 16). Franke & 

Nitzler (2008, s. 59) uppmanar utvärderare att ta hänsyn till utbildningens vidare 

sociala sammanhang. Ett sådant samhälleligt, bestående, generellt värde och 

socialt sammanhang är det medborgarperspektiv universitetet har. Det vill säga 

att den verksamhet som bedrivs här inte enbart handlar om att vara yrkes- eller 

forskningsförberedande, utan att vi även utbildar kritiska och kompetenta 

samhällsmedborgare. Frågan är hur jag som kursansvarig och kursutvecklande 

lärare kan införliva ett medborgarperspektiv med generella och bestående 

värden i en kursvärdering?  

 

Vissa dokument på universitetet och högskoleverket ger mig vägledning mot 

generella och bestående värden, värden som också kan anses ingå i en 

medborgarfostrande roll som utbildning också brukar anses ha. I dokumentet 

om kvalitetsarbetet vid Karlstads universitet (2008) tar jag fasta på värdena om 

likabehandling och jämställdhet (se s. 2). Diskrimineringslagstiftningen gäller i 

klassrummet och även Studentkåren betonar att studenter inte får missgynnas på 

grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, 

religion eller annan trosuppfattning (se Karlstads Studentkår 2008, s. 7). 

Ytterligare generella kvalitetsaspekter som Högskoleverket tar upp i sitt förslag 

är studentinflytande, mångfald, internationalisering och samverkan (2006, s. 11). 

Ovanstående aspekter är således viktiga att ta med i en kursvärdering för att 

undersöka om kursen kan utvecklas för att i största möjliga mån förhindra 

diskriminering och främja jämställdhet och likabehandling.  

 

Till denna lista vill jag även lägga till ålder, inte minst på grund av den 

uppmärksamhet ålder har som diskrimineringsgrund har fått på sistone (se 

Björklund, Sabuni, Krantz & Westerholm, 2009). Ålder är numera även 

inskrivet i lagstiftningen och i Karlstads Studentkårs nyproducerade skrifter tas 

även ålder upp som en diskrimineringsgrund. Det är inte enbart unga personer 

direkt från gymnasiet som studerar på universitetet. Det skiljer mellan åldrarna i 

föreläsningssalarna idag. Ålder visade sig också vara något som kom upp i 

kursvärderingen då en student inte kände sig hemma i de exemplen från 

ungdomskulturer som jag använde som föreläsare.  

 

Ett kritiskt medborgarperspektiv på universitetet handlar till sist också om att 

vidga studenternas (och lärarnas) perspektiv och ifrågasätta det som anses 

självklart. Med andra ord, att utveckla en viss skepticism mot rådande normer 
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och vara öppen för alternativa förklaringsmodeller och perspektiv kan också 

införlivas i ett kritiskt medborgarperspektiv. Dessutom är det viktigt i en 

demokrati, och ur ett medborgarperspektiv, att uttrycka och utveckla åsikter och 

att känna att man som medborgare har möjlighet att påverka samhället. Att 

uttrycka och utveckla åsikter går att uppmuntra i en föreläsningssal och även att 

visa studenterna att de som kursdeltagare kan påverka sin situation.  

Kursvärderingens utformande  

Med lärandemål definierade i kursplanen, studenter och lärares förväntningar 

och farhågor insamlade plus generella och bestående värden i bakhuvudet kunde 

jag börja utforma en kursvärdering. Som utgångspunkt tog jag den mall som 

avdelningen tagit fram tidigare, komplett med de frågor som Studentkåren 

genom fakultetsbeslut ålagt samtliga kursvärderingar att innehålla. Det har förts 

en diskussion om kursvärderingar tidigare på avdelningen som utkristalliserat sig 

i denna mall för kursvärdering. Jag är, som nämndes inledningsvis, kritisk till 

vissa av de frågor som ställs, till exempel värdering av lärarens kunskaper. Dock 

anser jag att den kunskap och de diskussioner som resulterat i denna mall inte 

oreflekterat ska glömmas bort, utan kan snarare fungera som en utgångspunkt, 

en mall att utveckla. Mallen tar till exempel upp aspekter som lokaler, lärmiljöer, 

litteratur och examination som är viktiga att ha med i en kursvärdering. Jag tar 

även med mallens frågor om kursen som helhet, Studentkårens frågor samt 

frågor om kursvärderingen.  

 

Kursvärderingen (se bilaga 1) inleds med ett försättsblad med instruktioner till 

studenterna. Dels betonas värderingens studentdemokratiska betydelse samt 

dess funktion som ett underlag för kursutveckling. Till skillnad från 

avdelningens mall inleds värderingen genom att be studenterna konstruktivt 

diskutera de olika undervisningsformerna på kursen. Ur ett kursutvecklingssyfte 

menar jag att undervisningsformerna är grundläggande att diskutera. I Text och 

bildkursen hade vi arbetat med föreläsningar, originaltextseminarium, 

bildseminarium, workshopar, handledningar samt grupparbete. I instruktionen 

ombeds studenterna fokusera vad som är värt att bevara och vad som bör 

ändras på, något som även återfinns i avdelningens mall, men som här flyttas 

fram samt så har de olika undervisningsformerna särskiljts.  

 

Som ett tecken på att jag som kursutvecklande lärare är ute efter konstruktiva 

svar, lämnas en hel sida för studenterna att utveckla sina svar på.  Efter detta 

kommer värderingen in på lärarnas insats. För att komma bort från 
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personlighetsrecension och popularitetsundersökningar, uppmuntras istället 

studenterna till konstruktiv kritik. Det kan kanske tyckas onödigt att påpeka att 

personangrepp ska undvikas, men faktum är att en lärare tidigare hade fått 

negativa kommentarer om sin dialekt i en kursvärdering. Det kan således vara 

bra att påminna om vilken funktion deras kommentarer ska fylla, det vill säga att 

vara kursutvecklande snarare än att recensera lärarens personlighet.  

 

På ett högskolepedagogiskt seminarium (2009-06-10) diskuterades värdering av 

lärarnas insats, och flera av deltagarna hade divergerande åsikter. Det fanns de 

lärare som menade att vi som betygsätter studenterna så mycket borde tåla att 

värderas av våra studenter. Andra talade om de åsikter som framkommer i 

kursvärderingar som en arbetsmiljöfråga, att det är orimligt för en lärare att 

behöva sammanställa och ta del av åsikter om ens egen person. En väg ut ur 

detta dilemma kan istället vara att fråga om hur läraren bidrar till studenternas 

läroprocess, att rikta fokus mot studenternas lärande och se läraren som ett 

redskap för detta snarare än en snäll och underhållande personlighet.  

 

Efter dessa två sidor med frågor som inbjuder till reflektioner och egna 

formuleringar, utgår jag kryssfrågor då värderingen tar upp kursens lärandemål. 

Här återanvänds den skala som avdelningens mall använde. Det ges även 

utrymme för studenterna att utveckla och kommentera sitt kryssande, allt i syfte 

att stärka värderingens funktion som underlag för kursutveckling.  

 

Det är viktigt att understryka att värderingen av hur studenterna uppfattar sitt 

lärande ska tas för vad det är; uppfattningar. Det är genom examination som 

kursdeltagarnas kunskaper ska kontrolleras. Att ställa frågan är ändå viktigt. 

Skulle det finnas en diskrepans, att studenterna i hög utsträckning genomgår 

examination tillfredställande men ändå inte anser sig ha uppnått lärandemålen, 

blir det problematiskt mot bakgrund av hur Fransson (2004, s. 91) diskuterar 

lärande. Förenklat sammanfattar Fransson (ibid.) lärande som en process där 

kunskap utökas, återges och tillämpas, samt att man förstår, får nya perspektiv 

och förändras som människa. Av denna definition, där återgivning och 

tillämpning understryks, framgår att det även är av intresse att undersöka ifall 

studenterna själva anser att de uppnått lärandemålen. Eventuellt skulle 

värderingen kunna kompletteras ytterligare med frågor för att kartlägga 

studenternas åsikter om lärandemålen och dess relevans för deras lärande.   
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Efter lärandemålen kommer värderingen in på studenternas förväntningar och 

farhågor följt av lärarnas förväntningar och farhågor formulerade på ett sådant 

vis att de passar den kryssgradering som avdelningen använt i tidigare mall. 

Även här lämnas det plats för utveckling av synpunkter. Detta åtföljs av ett 

likadant förfarande gällande lokaler och lärandesituationer, kurslitteratur samt 

examination och seminarieuppgifter. Frågorna här är anpassade så att de följer 

just Text och bildkursens lärandesituation och de examinationer studenterna 

genomgått under kursen.  

 

Sedan följer ett avsnitt om kursen ur ett medborgarperspektiv. Frågor om 

vidgade, nya perspektiv och om egna åsikter har uppmuntras finns i 

avdelningens mall fast under andra rubriker. Eftersom jag anser att dessa frågor 

rör det medborgarperspektiv som diskuterats tidigare, samlas dessa påståenden 

under en separat rubrik. Dessutom kompletteras med ytterligare frågor om 

deltagarna anser sig ha blivit mer kritiska och ifrågasättande (se Högskoleverket 

2006, s. 11), frågor om internationalisering och samverkan (ibid.), frågor om 

deras möjligheter att påverka kursen (ibid.), frågor om kursen ur ett 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv (ibid.), samt frågor huruvida någon har 

känt sig diskriminerad eller missgynnad på grund av kön, etnicitet, sexuell 

läggning, funktionshinder, ålder, religion eller annan trosuppfattning (se bland 

annat Karlstads Studentkår 2008, s. 7). I detta avsnitt av värderingen 

understryker jag vikten av att utveckla om de inte skulle instämma i något av 

påståendena. Det räcker till exempel med att en student anser sig vara 

diskriminerad för att det ska vara ett problem som måste tas i beaktan.  

 

Påståenden om kursen som helhet kommer från avdelningens mall, likaså frågor 

om kursvärderingen, något som var extra intressant för mig att ta del av mot 

bakgrund av mitt högskolepedagogiska projektarbetet. Det är därför 

tillfredställande att 29 (av 32) värderingar instämmer eller instämmer helt i 

påståenden om att kursvärderingen ställde relevanta frågor och att den överlag 

var bra. De tre avvikande svaren är osäkra eller anser att påståendena inte var 

relevanta. Ur de ifyllande studenternas perspektiv verkar det således som om 

denna form av kursvärdering var tillfredställande. Studentkårens frågor valde jag 

att lyfta ut separat. 

Kursvärderingens genomförande 

Den 27 mars 2009 värderades kursen skriftligt. Med vissa tillkortakommande 

anser jag att kursvärderingen fungerade bra för ett kursutvecklande syfte. En av 
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mina ambitioner med övningen Förväntningar och farhågor var att 

kursvärderingen skulle kännas mer relevant. 32 studenter fyllde i värderingarna 

som sedan sammanställdes av mig, kursansvarig lärare. Att bara drygt hälften av 

studenterna genomförde värderingen är oroväckande. Ska jag utgå ifrån att de 

som valde att inte uttrycka sina åsikter om kursen överlag var nöjda eller inte 

hade några åsikter om den? Eller är det troligare att tolka detta bortfall som ett 

misslyckande av kursutvecklande lärare (och studentföreningarna) att 

relevantgöra kursvärderingens viktiga funktioner? För att undvika bortfall, är det 

en möjlig utväg att göra kursvärderingarna obligatoriska? Jag har inga svar på 

ovanstående frågor, men anser att det måste diskuteras hur lågt deltagandet ska 

tolkas och hur man kan komma till rätta med det. Hur får vi studenter att fylla i 

kursvärderingar? Hur relevantgör vi kursvärderingar för deltagare som är på väg 

att avsluta en kurs?  

 

Något som diskuterades under det högskolepedagogiska seminariet (2009-06-10) 

var att studenterna måste uppleva att värderingarna får en effekt, att de har 

betydelse. Lärare är ålagda vid kursstart att diskutera föregående års värderingar 

och de åtgärder som vidtagits efter dem, eller varför man inte väljer att vidta 

några åtgärder. Detta är ett sätt att visa för kursdeltagare att det sker 

förändringar på grund av deras åsikter. Då jag är utsedd att vara ansvarig då 

kursen ges igen nästa år kommer jag att ta upp resultaten och diskutera dessa 

med deltagarna. Denna termin var det första gången Text och bildkursen gavs. 

Det fanns alltså inga äldre värderingar att redovisa, men däremot tog vi upp 

vissa resultat från programstudenternas föregående kursvärderingar vid 

kursstart. Vi undervisande lärare var till exempel oroliga över att värderingarna 

visat att studenterna ägnade lite tid på sina studier samtidigt som de visade att 

studenterna tyckte litteraturen var svår. Detta tog vi hänsyn till då textseminarier 

schemalagdes för att ge möjlighet för kursdeltagarna att i seminarier diskutera 

svår litteratur. Denna tanke med textseminarierna förklarade vi vid kursstart. Att 

tidigare kursvärderingar togs upp i början av Text och bildkursen verkar dock 

inte haft någon effekt på antalet som valde att fylla i kursvärderingarna i slutet 

av kursen. Kanske måste det påvisas ännu starkare att deras värderingar 

verkligen tas hänsyn till. 

 

Av dem som fyllde i värderingen var studenterna överlag mycket nöjda med 

kursen. Alla utom en ansåg att kursen varit bra och att man hade lärt sig mycket 

som deltagare. När det gäller lärarnas insatser förekommer det enbart vissa 

personrecensioner. Överlag är kommentarerna konstruktiva i sin karaktär som 
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till exempel att läraren skulle kunna koppla mer till teorier, att läraren skulle 

kunna gå igenom datorprogram långsammare et cetera. Ur de ifyllande 

studenternas perspektiv kryssar en absolut majoritet i att de anser sig ha uppnått 

de lärandemål som var knutna till kursen. Detsamma det gäller studenternas 

förväntningar och farhågor. Intressant att notera är också en viss självkritik och 

självinsikt. Till exempel fyller studenter i att de inte var tillräckligt förberedda till 

seminarier, vilket också åtföljdes av konstruktiva förslag som till exempel mer 

tid till att läsa texter och förbereda sig till seminarierna. En överväldigande 

majoritet instämmer eller instämmer helt i frågorna knutna till universitetets 

medborgarperspektiv. Dock kryssar tre studenter att de känt sig diskriminerade. 

Det oroväckande att endast en av dessa utvecklade varför, hon/han känt sig 

utanför på grund sin ålder i de exemplen som använts under föreläsningarna.  

 

Det finns flera divergerande åsikter som kommer till utryck i värderingarna 

angående undervisningsformerna vilket skulle vara intressant att i interpersonella 

samtal utveckla med studenterna. Till exempel skiljde sig åsikterna om 

föreläsningarnas längd mycket åt och hur grupparbeten skulle delas in. 

Återkoppling och diskussion anses vara en viktig aspekt av kursvärderingar. 

Detta är dock något som fungerar bristfälligt vid Karlstads universitet enligt 

Högskoleverkets rapport (2009, s. 68). Även om det är viktigt att inte ha 

orealistiska förväntningar på resultatens användning och genomslagskraft är det 

utvärderarens skyldighet att kommunicera sina resultat (Weiss refererad till i 

Franke & Nitzler, 2008, s. 25). Resultaten har kommunicerats via universitetets 

digitala kurstorg. Studenternas utbildningsförening har bjudits in för en 

diskussion om kursvärderingarnas utfall. På grund av högt studietempo och 

tidiga hemresor från Karlstad över sommaren har denna diskussion mellan oss 

skjutits till hösten. Kursen kommer att ges nästa vårtermin vilket gör att det 

finns gott om tid att diskutera kursen tillsammans med studenterna. Dessa 

diskussioner och eventuella förändringar som dessa utmynnar i ska också 

redovisas då kursen ges nästa gång. 

Standardisering eller ej? 

Den kursvärderingen jag tog fram blev lång, sju sidor fulla med frågor (se bilaga 

1). Någon kanske anser att detta innebär onödigt mycket arbete, särskilt när det 

redan fanns mall på avdelningen att använda. Huruvida kursvärderingar är något 

som bör/ kan standardiseras har diskuterats i samband med Text och 

bildkursen. McKeachie (2002, s. 328) menar att standardisering bör undvikas 

och i universitetets dokument Kvalitetsarbetet vid Karlstads universitet (2008, s. 
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3) står det också att standardformulär bör undvikas och att kurser istället ska 

granskas med avseende på sina egna specifika aspekter och utifrån egna 

förutsättningar. Trots ovanstående kan en viss standardisering ändå vara 

berättigad för att kunna mäta en kurs över tid, inte minst på grund av den 

studentdemokratiska funktion som kursvärderingar förväntas fylla. Enligt 

fakultetens rutiner för kursvärderingar har Karlstad Studentkår två nyckelfrågor 

som de vill ska återkomma i kursvärderingar (2008). Dessa är: 

 

- Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg, låg, 

godtagbar, hög, mycket hög. 

- Vilken arbetsbörda upplever du att du har haft under kursen? Mycket låg, låg, 

godtagbar, hög, mycket hög. 

 

I samtal med Studentkårens vice ordförande Michael Lindell (personlig 

kommunikation 4 mars 2009) menar han att det är av vikt för kåren ur ett 

makroperspektiv kunna följa en kurs utveckling. Av ovanstående skäl 

argumenterar Lindell också för att digitalisera uppföljningar för att bland annat 

med grafiska kurvor kunna följa en kurs utveckling.  

 

Här finns det en diskrepans mellan vad Studentkåren vill och policydokument 

säger, samt de olika funktioner som värderingen fyller. För mig som ansvarig 

lärare ska kursvärderingar främst utgöra ett underlag för kursutveckling, och för 

detta syfte kan Studentkårens formuleringar vara otydliga. Vad studenter lägger i 

begreppet kvalitet kan skilja sig åt en hel del varför jag menar att Studentkårens 

första nyckelfråga är ytterst svår för uppföljande lärare att tyda. Lindell kunde till 

viss del hålla med mig om detta men menade att kårens funktion centralt var att 

följa trender över tid. Sedan är det upp till studentrepresentanter på kursnivå att 

mer i detalj gå in och diskutera och följa upp innehållet i kurserna, menade han 

(personlig kommunikation 4 mars 2009).  

 

Studentkårens frågors gradering anser jag också vara problematiskt, särskilt då 

Studentkåren har kvantitativa och generaliserande avsikter med dem, att kunna 

mäta svar över tid. Förståelser av kategorier som låg, godtagbar och hög är per 

definition kvalitativ, skiljer sig åt studenterna emellan, och är således svåra att 

jämföra och mäta. Dessutom förutsätter Studentkårens gradering att en 

arbetsbörda inte är godtagbar om den är hög, vilket kan anses vara olyckligt i en 

diskussion om kvalitet. Med andra ord, att tillfredställa studenter som vill ta 

högskolepoäng med minsta möjliga ansträngning är inte samma sak som att 
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säkerställa kvaliteten på utbildningen. Eisen (refererad till i Franke & Nitzler, 

2008, s. 19) pekar i detta avseende på att studenters utvärderingar kan vara av 

olika slag.  

 

Enligt fakultetsnämndens beslut (2008) är jag bunden att ta med kårens två 

nyckelfrågor. Problemet med frågorna kan undgås genom förtydligande och 

utvecklande följdfrågor. Jan-Olof Åberg (personlig kommunikation 10 mars 

2009), som arbetar med riktlinjer för kvalitetsarbete vid Karlstads universitet, 

menar att Studentkårens frågor kan läggas apart. På så sätt kan både jag, med 

mina kursutvecklingsambitioner, och kåren, med sina generaliserings- och 

mätbarhetsambitioner, bli tillfredställda. Därför valde jag att lägga Studentkårens 

frågor under en separat rubrik i kursvärderingen.  

 

Efter den högskolepedagogiska seminariediskussionen (2009-06-10) anser jag 

det bättre att använda begreppet mall i stället för standardisering. 

Standardiseringsordet verkade polariserande. De flesta verkade dock överens 

om att kursvärderingar kan följa en mall och att vissa frågor bör återkomma 

som till exempel Studentkårens frågor och frågor för att institutions/ 

universitetsledning ska kunna jämföra kurser samt följa kurser över tid. Dock 

måste det lämnas utrymme att värdera kursspecifika moment och anpassa 

värdering efter lärare, examinationsformer, lärandemål, förväntningar och 

farhågor. Vilka frågor som ska återkomma är något som således bör diskuteras 

på både på universitetsnivå centralt och ute på avdelningarna. Studentkåren bör 

även se över de frågor de vill ha som återkommande. 

Vem bär ansvaret för kursvärdringarna och dess olika 
funktioner? 

Kursvärderingar är ett viktigt arbete men ofta undanskymt i universitetslärarens 

vardag. Vem som bär ansvaret för uppföljningar är oftast otydligt, och arbetet 

med dem planeras inte alltid in i kursarbetet. Enligt universitetets beslutsordning 

(dnr C2008/117, kap. 6.1.3) är det examinator som ska ansvara för att 

kursutvärderingar genomförs och följs upp, något som genljuder i 

Högskoleverkets (2009, s. 67) granskning av Karlstads universitet. Däremot står 

det i universitetets regler för utbildning på grund- och avancerad nivå (dnr 

C2007/368, kap. 9.2) att det åligger kursansvarig att se till att kursvärderingarna 

sammanfattas samt att informera om dess resultat. I universitetets policy för 

studentinflytande (dnr C2006/310) är det skrivet att ansvaret för att 

kursvärderingar genomförs och sammanställs ligger på kursansvarig lärare. I 
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universitetets rutiner för kursvärderingar (2008) rekommenderas att 

kursvärderingarna inte bör sammanställas av läraren. Frågan som inställer sig är 

vad som egentligen gäller på universitetet, vem har ansvaret för 

kursvärderingarna? Detta bör tydliggöras.   

 

Pudelns kärna och det underliggande problemet är värderingarnas mångtydiga 

funktion. Detta för med sig en osäkerhet om hur de bör hanteras och vem som 

är mest lämpad att genomföra arbetet med dem och sammanställningarna av 

dem. Att kursansvarig lärare, vars kurs och prestation ska följas upp, även är den 

som är ansvarig för dess genomförande och sammanställande är i det närmaste 

att betrakta som jävsituation ur ett studentdemokratiskt och kvalitetssäkrande 

perspektiv. Som kursansvarig lärare har jag intresse av att kursen ska värderas 

fördelaktigt. Det ställs således höga krav på den kursansvariges lyhördhet och 

förmåga till självkritik. Ur ett kursutvecklande perspektiv är detta dock mindre 

problematiskt och kanske till och med önskvärt att kursansvarig lärare genomför 

dem. Då jag ska hålla i Text och bildkursen nästa gång är det fördelaktigt att jag 

också leder arbetet med kursvärderingarna för att på bästa sätt ta till vara på 

studenternas förslag till förbättringar. Samtidigt uppkommer frågan om det är 

lämpligt, dels ur ett studentdemokratiskt perspektiv och dels ur ett arbetsmiljö 

perspektiv, att kursansvarig lärare ska sammanställa omdömen om sig själv och 

den kurs som han/ hon har varit med om att ta fram? 

 

Vedung (1994) har skrivit om utvärderingar i den offentliga sektorn och hans 

idéer kan appliceras på kursvärderingar inom akademin. Vedung menar att ett av 

problemen är de olika definitionerna av begreppet och dess olika övergripande 

syften. Han skriver att i slutänden bör begreppet avgränsas med avseende på 

just syfte (1994, s. 22). Vedung särskiljer tre syften, kontrollerande, främjande 

och kunskapsutvecklande (1994, s. 75). Detta liknar de syften; kontroll, 

utveckling och information, som Franke & Nitzler (2008, s. 115) diskuterar i 

samband med kvalitetssäkring i högskolan. Vid kontroll handlar det primärt för 

en uppdragsgivare att kunna bedöma hur hennes ombud sköter sig (Vedung, 

1994, s. 79), något som i detta fall skulle kunna hänvisas till det kvalitetsarbete 

Högskoleverkets har ålagt universitetet centralt att genomföra. När det gäller 

främjande är utvärdering tänkt att bidra till en förbättring av det utvärderade 

(ibid.), något som påminner om det underlag för kursutveckling som jag som 

kursansvarig lärare anser vara viktigt. Det upplysningssyfte som Vedung (1994, 

s. 80) tar upp handlar om att samla in kunskap om det utvärderade och skulle 

med lite god vilja kunna översättas till den information prefekt och Studentkår 
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behöver för att kunna ha en uppfattning om hur utbildningen fungerar. 

Upplysningsbehoven ser dock olika ut. Franke & Nitzel (2008, s. 17) menar till 

exempel att beslutfattarnas informationsbehov inte är desamma som 

konsumenternas. 

 

Det intressanta med ovanstående diskussion är alla de sätt som begreppet 

utvärdering kan delas in i och benas upp på. I en klassificering av olika 

utvärderingar skiljer Vedung (1994, s. 40) mellan måluppfyllelseutvärdering (som 

i högskolan kan kopplas till lärandemål), brukarorienterad utvärdering (som på 

högskolan rör studenternas nöjdhet med en kurs) och intressentutvärdering 

(som kan härledas till högskolans övergripande kvalitetsarbete eller lärarnas 

förväntningar). Det är viktigt att ta till fasta på är att det görs grundliga 

klassificeringar när det gäller utvärderingar. Frågan jag ställer mig är varför inte 

vi gör på samma vis på universitetet? På så vis skulle även en del problematiska 

aspekter i undvikas i dagens situation då kursansvarig lärare också är ansvarig 

för flertalet aspekter av värderingsarbetet. 

 

Det jag avslutningsvis vill föra fram är att kursvärderingarnas olika funktioner 

borde särskiljas och ansvaret för dessa fördelas på de instanser vars intressen 

värderingen ska uppfylla. Med andra ord, Studentkåren och dess representanter 

borde sörja för att den studentdemokratiska funktionen genomförs, och 

genomförs enligt Studentkårens önskemål och kriterier. Universitetet borde 

sörja för att följa upp om kurserna når upp till universitetets kvalitetsmål. Sedan 

är det upp till kurs- och programansvariga att genomföra de värderingar som 

behövs för att utveckla och förbättra kursen tillsammans med studenterna inför 

kommande terminer. Det är möjligt att Studentkåren, avdelningarna och 

universitetsledningen utarbetar en gemensam mall för en sådan värdering, en 

mall som går att kursanpassa samtidigt som den tar hänsyn till studentinflytande, 

kursutveckling, kontroll och kvalitetssäkring. Sammanställningen av den bör 

dock delas upp mellan de olika intressenterna, då deras behov och tolkning av 

den kommer att skilja sig åt. 

 

Kursvärderingar är viktiga och blir allt viktigare, inte minst för undervisande 

lärare och universitet. I lektorstjänstansökningar efterfrågas kursvärderingar allt 

mer, och värderingar kan ibland användas som underlag för löneökningar, 

rankning av universitet och i slutänden även tilldelning av forskningspengar. 

Återigen aktualiseras diskussionen om universitetet som utbildningsfabrik eller 

som högre institution för kritiskt tänkande. I en kommersialiserad 
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utbildningsbransch blir kursdeltagarna till kunder och deras nöjdhet är en viktig 

aspekt för framtida studenttillströmning och således även viktig för tilldelning av 

studentpengar. Det är en realitet att studenterna tycker till om sina lärare och 

kanske måste vi vänja oss vid det, inte minst i en digital tid med hemsidor där 

studenter betygsätter sina lärare. Således lär, och bör, diskussionerna om 

kursvärderingar fortsätta. 

Noter 

1. Efter en diskussion med Jan-Olof Åberg (2009-03-10), som arbetar med 

riktlinjer för kvalitetsarbete vid Karlstads universitet, görs det en skillnad 

mellan kursutvärderingar och kursvärderingar. Kursutvärderingar är en 

mer omfattande och förutsättningslös process, medan direkta 

uppföljningar av kurser benämns som värderingar.   
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Bilaga 1 – Kursvärdering Text och Bild (komprimerad version) 

 

Kursuppföljning för Text & Bild  

MKGB13/MKGB01 VT 2009 

 
Instruktioner: 
Kursuppföljningar är centrala för er studentdemokrati. Med hjälp av kursuppföljningar kan ni kräva förändringar på 
en kurs. Kursuppföljningarna är också viktiga för universitetets kvalitetsarbete och dessutom utgör de ett 
grundläggande underlag för oss lärare då vi ska utveckla kursen till nästa gång den ges. Därför är det av högsta vikt 
att ni tar er tid att fylla i denna kursuppföljning så noggrant och samvetsgrant som möjligt. 
 
 
Kursansvarig: Jakob Svensson 
 
Kursens lärare: 
Jakob Svensson 
Lasse Högberg 
Christer Clerwall 
Mia Ohlsson 
Daniel Alegi 
 
 
Diskutera kursens olika undervisningsformer. Var så konstruktiv som möjligt för att har arbetat med kursen och 
ska utveckla den förstår vad som är värt att bevara och vad vi bör ändra på. 
 
Föreläsningarna Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Originaltextseminarierna Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Bildseminarierna Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Workshoparna Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Handledningarna Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Att arbeta i grupp Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Vi som lärare vill gärna få feedback för att undvik 
personangrepp. 

utvecklas som lärare. Var konstruktiv i din kritik och 

 

Jakobs insats Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Lasses insats Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Christers insats Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 
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Mias insats Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

Daniels insats Vad var bra? 

 

Vad kan utvecklas? 

 
Ange hur väl du instämmer med följande påståenden:  

Kursens lärandemål Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

1. Kursens har hjälpt mig att förstå 
grundläggande teorier och begrepp relaterade 
till produktion och konsumtion av text och 
bild.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. I kursens har det erbjudits möjlighet att 
diskutera grundläggande teorier och begrepp 
relaterade till produktion och konsumtion av 
text och bild. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. Kursens har hjälpt mig att tillämpa 
grundläggande teorier och begrepp relaterade 
till produktion och konsumtion av text och 
bild 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4. Kursens har hjälpt mig att identifiera och 
analysera frågor relaterade till 
mediekompetens (media-literacy), i det 
samtida medielandskapet. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5. Kursens har hjälpt mig att producera och 
kommunicera textbaserade budskap genom 
förvärvade praktiska kunskaper.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6. Kursens har hjälpt mig att producera och 
kommunicera visuella budskap genom 
förvärvade praktiska kunskaper.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   

 

 

Studenternas förväntningar och farhågor Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

7. Jag tycker kursen var lärorik och rolig. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8. Jag tycker det fanns tid för debatt och 
diskussion. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

9. Jag fick en inblick i text och bild. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

10. Jag fick idéer om vad jag skulle vilja jobba 
med i framtiden. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

11. Jag fick lära mig nyttiga saker inför kommande 
arbetsliv. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

12. Jag tycker det fanns tydliga kopplingar mellan 
föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

13. Jag tycker att undervisningen var strukturerad. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

14. Jag tycker att alla gruppmedlemmar tog lika 
stort ansvar vid grupparbetena.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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15. Jag tycker det var roligt att jobba med mer 
praktiska moment. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   

 

 

      

Lärarnas förväntningar och farhågor Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

16. Jag läste kurslitteraturen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

17. Jag upplever att jag var förberedd till 
seminarierna 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

18. Jag upplever att jag var aktiv på seminarierna ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

19. Jag upplever att jag höll tiderna och var inte 
mycket frånvarande 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

20. Jag läste instruktioner noga och besökte 
kurstorget kontinuerligt 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

21. Jag upplever att jag vågade göra min röst hörd 
på seminarier och föreläsningar. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

22. Jag upplever att jag var tillräckligt förberedd 
till mina presentationer. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

23. Jag började det praktiska arbetet i god tid. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   

 

 

      

Lokaler och lärandesituationer Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

24. Lokaler och utrustning som tillhandahålls för 
kursen (t.ex. klassrum, datorsalar och datorer) 
var ändamålsenliga. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

25. Teknikutlåning och medielagret fungerade 
ändamålsenligt 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

26. Klimatet i klassen erbjöd en god miljö för 
lärande. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 

❑ ❑ 

27. Det var nödvändigt att gå på föreläsningarna 
för att lära sig det som förväntades. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

28. Det var nödvändigt att gå på seminarierna för 
att lära sig det som förväntades. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

29. Det var nödvändigt att gå på de workshops 
och handledningar som erbjöds för att lära sig 
det som förväntades. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

30. Material och information på kurstorget var 
uppdaterat och användbart under kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

31. Antalet studenter på kursen var acceptabelt. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   
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Kurslitteratur Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

32. Jag upplever att mängden kurslitteratur var 
acceptabel. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

33. Läshänvisningarna hjälpte mig att lära mig 
ämnet. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

34. Jag upplever att kurslitteraturens 
svårighetsgrad var väl anpassad. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

35. Jag hade stor användning av litteraturen under 
kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   

 

 

Examination och seminarieuppgifter Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

36. Jag upplever att hemtentamen speglade viktiga 
aspekter av kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

37. Jag upplever att hemtentamensuppgiften 
förklarades klart och tydligt 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

38. Jag upplever att den muntliga tentamen 
speglade viktiga aspekter av kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

39. Jag upplever att den muntliga tentamen 
förklarades klart och tydligt 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

40. Jag upplever att vi fick klara riktlinjer för vad 
som gällde för examinationsuppgifterna på 
kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

41. Jag upplevde att seminarieuppgifterna 
förklarades klart och tydligt. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:   

 

 

Kursen ur ett medborgarperspektiv 

Om du inte instämmer på någon av dessa frågor är det 
extra viktigt att du utvecklar dina synpunkter. 

Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

42. I kursen har jag lärt mig att vidga mina 
perspektiv samt värdesätta nya. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

43. Jag upplever att jag har blivit mer 
ifrågasättande/ kritisk då jag konsumerar 
medier, text och bild. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

44. Jag uppmuntrades att uttrycka mina egna 
åsikter på kursen. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

45. Jag upplever att kursen också har tagit hänsyn 
till internationella perspektiv samt samverkat 
med samhället utanför universitetet.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

46. Jag upplever att jag som student har haft 
möjlighet att påverka kursen/ få möjlighet att 
yttra min åsikt om den.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

47. Jag upplever att kursen har varit 
tillfredställande ur ett mångfalds- och 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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jämställdhetsperspektiv.  

48. Jag har inte känt mig 
diskriminerad/missgynnad på grund av kön, 
etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, 
ålder, religion eller annan trosuppfattning.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:  

 

 

Kursen som helhet Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämme
r inte 

Instämm
er inte 
alls 

Ej 
relevant 

49. Jag upplever att kursen överlag har varit bra. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

50. Jag skulle rekommendera den här kursen till 
andra studenter. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

51. Jag lärde mig överlag mycket under kursen. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

52. Jämfört med andra kurser som har samma 
antal poäng, var denna kurs … (kryssa för ett 
alternativ) 

❑ Mycket mer krävande. 
❑ Lika krävande. 
❑ Mindre krävande. 
❑ Mycket mindre krävande. 
❑ Ej relevant/ej tillämpbart 

53. Ange uppskattningsvis hur många timmar per 
vecka du har lagt ner på dina studier – 
exklusive föreläsningar och handledning. 

❑ 1-10 timmar/vecka 
❑ 11-20 timmar/vecka 
❑ 21-30 timmar/vecka 
❑ 31 timmar eller mer/vecka 

Studentkårens frågor  

Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit 
sammantaget? 

❑ Mycket hög 
❑ Hög 
❑ Godtagbar 
❑ Låg 
❑ Mycket låg 

Vilken arbetsbörda upplever du att du har haft under 
kursen? 

❑ Mycket hög 
❑ Hög 
❑ Godtagbar 
❑ Låg 
❑ Mycket låg 

Om kursuppföljningen Instämmer 
helt 

Instämm
er 

Osäker/ 
vet ej 

Instämm
er inte 

Instämme
r inte alls 

Ej 
relevant 

54. Denna kursvärdering ställde relevanta frågor. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

55. Kursvärderingen var överlag bra. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utveckla dina synpunkter här:  

 

 

      

 
 
                                                
 


