
 

 

 

 

 

Webbaserade kursvärderingar 
--------------------------------------------------------------------------------- 

- möjligheter och problem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitet och utvärdering 
Elias Arnestrand 

Augusti 2003 



Förord 
 
Initiativet till det projekt som redovisas i denna rapport togs av rapportförfattaren, Elias 
Arnestrand, i slutet av vårterminen 2003. Rapporten grundar sig på ett antal intervjuer 
med framför allt personer inom Uppsala universitet som har erfarenheter av 
webbaserade kursvärderingar. Även några representanter från andra universitet och 
företrädare för några företag som utvecklat system för webbaserade enkäter har 
intervjuats. Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som bidragit med intressanta och 
konstruktiva synpunkter på webbaserade kursvärderingar. 
 
Projektet har genomförts vid enheten för kvalitet och utvärdering, huvudsakligen under 
sommaren 2003. Alla intervjuer, bearbetning av dessa samt utarbetande av föreliggande 
rapport har gjorts av Elias Arnestrand. I slutfasen av arbetet har synpunkter på 
rapportens innehåll givits av kollegor vid UPI-enheten (enheten för utveckling av 
pedagogik och interaktivt lärande). Vi vill också tacka för detta bidrag till rapportens 
slutliga utformning. 
 
Ett av intrycken från intervjuerna är att det finns många eldsjälar vid Uppsala universitet 
som gjort ett gediget arbete i sin strävan att utveckla system för fungerande 
webbaserade kursvärderingar. Ytterligare ett intryck är att kunskaperna inom Uppsala 
universitet om vad som sker i andra miljöer än den egna många gånger är begränsade. 
Vi hoppas att denna rapport kan sprida erfarenheter om hur man kan utnyttja IT för att 
förenkla och förbättra arbetet med kursvärderingar, samt peka på de problem som 
funnits i samband med en övergång från pappers- till webbaserade enkäter. Ytterligare 
en förhoppning är att rapporten skall kunna ge inspiration till ett utvecklingsarbete som 
på sikt kan ge möjligheter för lärare, studenter och kursansvariga utan djupare IT-
kunskaper att ändå kunna använda sig av webbaserade kursvärderingar.  
 
 
Annika Lundmark 
Utvärderingschef 
Kvalitet och utvärdering 
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Inledning 

Bakgrund 
Inom Uppsala universitet finns en tradition av att i relativt hög utsträckning anpassa 
kursvärderingsarbetet till det aktuella ämnet och den aktuella institutionen. Detta leder 
till att det inom samma universitet förekommer en rad olika sätt att kursvärdera, vad 
gäller allt från enkätutformning till hur resultatet hanteras. Samtidigt som detta leder till 
vissa svårigheter att jämföra resultat mellan olika kursvärderingar, så är 
kursvärderingsarbetet ofta väl anpassat för att stödja de metoder för kursutveckling som 
finns på lokal nivå.  
 
De senaste åren har man på flera håll inom universitetet sett möjligheten att använda IT 
för att förenkla administrationen av kursvärderingar. Att förenkla arbetet med att 
sammanställa resultaten är antagligen det som lockar mest i ett första skede, samtidigt 
som det har visat sig att kursvärderingsarbetet förändras även på en rad andra områden. 
Exempelvis krävs ofta krafttag för att få en godtagbar svarsfrekvens. Utvecklingen av 
webbaserade system för kursvärderingar har följt samma tradition som 
kursvärderingsarbetet i övrigt, och man har på olika enheter inom universitetet byggt 
upp egna lösningar. Det finns en poäng med att utveckla speciellt anpassade system 
eftersom behov och krav varierar mellan olika institutioner och utbildningar. Samtidigt 
finns det många gemensamma problem och ett stort värde i att så att säga inte behöva 
uppfinna hjulet på nytt. Förhoppningsvis kan denna rapport bidra till att sprida 
erfarenheter om hur man kan ta IT till hjälp för att förenkla och förbättra 
kursvärderingsarbetet, samt peka på vilka problem som på olika håll varit förknippade 
med övergången från papper till dator. 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att visa exempel på hur man arbetar med webbaserade 
kursvärderingar vid olika institutioner inom Uppsala universitet och vilka erfarenheter 
man har från detta arbete.  
För att få ett vidare perspektiv på webbaserade kursvärderingar finns dessutom exempel 
på hur man arbetar vid andra universitet, samt exempel på vilka kommersiella alternativ 
som finns. De olika systemen beskrivs utifrån en uppsättning kriterier som diskuteras 
nedan.  
 
Undersökningen gör inte anspråk på att vara heltäckande, även om alla fakulteter har 
bidragit med något exempel. De exempel som förekommer i rapporten har av olika 
anledningar omtalats och därmed närmare undersökts. Det finns inte heller någon 
ambition att leverera heltäckande lösningar på de problem som är förknippade med 
webbaserade kursvärderingar, men däremot att i möjligaste mån lyfta upp problem som 
har dykt upp och hur man har försökt hantera dessa.  

Rapportens innehåll och struktur 
En beskrivning av de jämförelsegrunder som använts då de olika systemen undersökts 
utgör tillsammans med syfte, bakgrund och metod ett inledande avsnitt av denna 
rapport. Därefter följer ett avsnitt om de formella krav som ställs på 
kursvärderingssystem samt integritetsaspekter. Efter det kommer en sammanfattande 
jämförelse mellan de olika system som undersökts. Denna sammanfattning beskriver i 
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stora drag hur man i de olika system som studerats löst problem på olika sätt. Efter 
sammanfattningen följer en noggrannare genomgång av de olika systemen där det mer i 
detalj framgår hur de är konstruerade och vilka erfarenheter man har från arbetet med de 
olika systemen. Rapporten avslutas med avsnittet Diskussion och slutsatser, där 
problem och möjligheter med att genomföra kursvärderingar över Internet lyfts fram.  
 
Det är möjligt att hoppa över det mer detaljerade avsnittet där de undersökta 
kursvärderingssystemen beskrivs utan att förlora sammanhanget i rapporten (d.v.s. sid 
11-22).  

Metod 
För att få en bild av verksamheten vad gäller webbaserade kursvärderingar inom 
Uppsala universitet har personer inom universitetet, som på olika sätt varit inblandade i 
att kursvärdera med datorstöd, kontaktats under våren och sommaren 2003. Under 
framför allt juni månad har ett antal intervjuer med centrala personer genomförts. Vissa 
intervjuer har genomförts per telefon, men den största delen har ägt rum på de aktuella 
institutionerna. Intervjuerna har till stor del formats av vilken typ av system för 
kursvärderingar man använder och har därför inte tydligt följt ett frågeformulär. I 
anslutning till intervjuerna har det dessutom ofta ägt rum tekniska demonstrationer av 
olika slag och i många fall har det erbjudits en möjlighet att även efter intervjun vara 
försöksanvändare i datorsystemet.  
 
Urvalet av respondenter har skett genom en form av snöbollsurval1. Vissa tidigare 
kända personer har tillfrågats om vilka de känner till som arbetar med webbaserade 
kursvärderingar, och dessa respondenter har i sin tur fått samma fråga. Denna metod har 
använts tills svaren har lett tillbaka till redan kända personer. Metoden är ett effektivt 
sätt att snabbt få en överblick men det finns en uppenbar risk att den leder till en 
undersökning av ett begränsat nätverk av personer och att personer utanför denna krets 
inte blir föremål för undersökning. Ytterliggare en begränsande faktor i fråga om urvalet 
har varit att alla önskvärda intervjuer inte varit möjliga att genomföra inom projektets 
tidsram.  

Jämförelsegrund 
För att på ett rättvist sätt beskriva de olika granskade systemen för kursvärderingar 
behövs ett ramverk som preciserar utifrån vilka aspekter beskrivningen ska ske. Nedan 
listas ett antal faktorer som på olika sätt är relevanta för att jämföra och belysa 
olikheterna mellan olika kursvärderingssystem. Avsikten är att beskrivningarna av de 
olika systemen i möjligaste mån ska utgå från dessa faktorer.  
Urvalet av de faktorer som listas nedan grundar sig på vad som visat sig vara av vikt för 
dem som arbetar med webbaserade kursvärderingar samt vad som generellt anses vara 
av vikt vid kursvärderingarbete vid Uppsala universitet2: 

• Användarvänlighet för respondenter 
• Användarvänlighet för lärare/administratör 
• Schemalagd tid för kursvärderingen 
• Anpassningar till administrativa rutiner 
• Integritet 

                                                 
1 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport, Lund 2000, sid 196 
2 Se exempelvis Riktlinjer för kursvärderingsarbetet inom grundutbildningen, Beslut av rektor Uppsala 
universitet, 2001-10-09, UFV 2001/1531 
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• Svarsfrekvenshöjande aktiviteter 
• Sammanställning av resultatet 
• Återkoppling 

Ett idealt system bör uppfylla högt ställda krav inom samtliga av ovan nämnda 
områden, vilket redan nu kan konstateras att inget av de studerade systemen gör.  
 
Ovanstående lista kan dessutom kompletteras med ekonomiska faktorer såsom 
inköpskostnad och anpassningskostnader, framför allt vad gäller de kommersiella 
systemen. Detta diskuteras dock utförligare i ekonomiavsnittet i slutet av denna rapport.  

Användarvänlighet för respondenter 
För att uppnå en hög svarsfrekvens bland studenterna är en viktig faktor hur enkelt det 
är att besvara en kursvärderingsenkät. Det kan handla om allt från att enkäten är 
utformad på ett sätt som gör det lätt att förstå svarsalternativ och frågeställningar till att 
tekniken fungerar på ett tillfredsställande sätt på olika typer av datorer. Beroende på 
vilken metod man väljer för att genomföra webbaserade kursvärderingar kan man 
dessutom behöva genomföra olika typer av inloggningar för att komma åt enkäten. Det 
är självklart av stor vikt att inloggningsförfarandet inte blir ett stort hinder för att kunna 
genomföra en kursvärdering.  

Användarvänlighet för lärare/administratör 
För att motivera användandet av webbaserade kursvärderingar är det nödvändigt att det 
medför en arbetsbesparing för den som normalt sett arbetar med kursvärderingar och 
sammanställningen av dessa. Detta ställer bland annat krav på att den tekniska 
lösningen måste vara enkel att använda utan någon speciell utbildning. Dessutom krävs 
att användargränssnittet3 är effektivt, till exempel att det finns möjlighet att använda 
mallar och tidigare frågor då en ny kursvärdering utformas.  

Schemalagd tid för kursvärderingen 
En stor skillnad mellan de olika studerade institutionernas kursvärderingsrutiner är om 
man besvarar kursvärderingarna på schemalagd tid eller om studenterna förmodas 
besvara kursvärderingen på sin fria tid. Enligt Uppsala universitets riktlinjer för 
kursvärderingar ska schemalagd tid avsättas för besvarandet av kursvärderingar. 
Schemaläggning i anslutning till något obligatoriskt moment i en datasal tenderar att 
höja svarsfrekvensen. Dessutom blir det inte lika angeläget att avkräva inloggning för 
att besvara enkäten. Några av de faktorer som studenterna lyfter fram som positiva med 
webbaserade kursvärderingar går dock förlorade då man schemalägger kursvärderingen. 
Till exempel förlorar man möjligheten att besvara enkäten i ”lugn och ro” och vid ett 
tillfälle under kursen som man själv anser lämpligt (t.ex. efter tentamen). Vissa tekniska 
system stödjer både anonyma och ej anonyma respondenter, medan andra bara stödjer 
anonyma respondenter.  

Anpassningar till administrativa rutiner 
Beroende på i hur stor skala ett system används, ställs det varierande krav på integration 
med befintliga system och stöd för administration av kursvärderingar. Exempelvis 

                                                 
3 Användargränssnitt används i denna rapport enligt svenska datatermgruppens tolkning av ordet: 
”Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan 
människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser på bildskärmen.” (se vidare 
http://www.nada.kth.se/dataterm/) 
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varierar kraven på hur automatiserad och lättanvänd en eventuell överföring av 
registrerade studenter från Uppdok4 behöver vara. Med en mer storskalig användning av 
ett system ställs dessutom större krav på formalisering vad gäller behörigheter för olika 
typer av personal och hur administrationen av lösenord sköts.  
 
Många system är anpassade för att användas i liten skala på den egna institutionen eller 
motsvarande. Flera system saknar användargränssnitt för administration och bygger 
istället på att någon som känner till systemets uppbyggnad sköter administrationen. För 
att ett sådant system ska kunna användas utanför den lokala miljön krävs utveckling så 
att systemet i högre utsträckning kan stå på egna ben.  
 
Flera system är också helt anpassade för att understödja de rutiner som finns lokalt och 
de skiljer sig ofta väsentligt från hur man arbetar på andra håll inom universitetet. På 
motsvarande sätt kan system (här framför allt de kommersiella) vara för generella och 
inte möjliga att på ett enkelt sätt anpassa till lokala behov i tillräckligt hög utsträckning. 
Att använda ett sådant system skulle alltså med stor sannolikhet innebära att man 
tvingas förändra sina kursvärderingsrutiner för att de ska tillgodose den tekniska 
lösningen. Ett exempel är utbildningar där man mot ersättning låter 
studentorganisationer ha hand om kursvärderingsarbetet. Detta ställer krav på de 
tekniska lösningarna så till vida att även studenter ska kunna ha 
administratörsmöjligheter.  

Integritet 
Då kursvärderingar genomförs med IT-stöd blir de problem som finns med fritextfrågor 
mer uppenbara. Kränkande kommentarer på pappersenkäter försvinner ofta i samband 
med sammanställningen. När man sammanställer webbenkäter kommer dock samtliga 
kommentarer med, och det krävs att någon granskar kommentarerna och avgör vilka 
som ska vara kvar och vilka som ska tas bort. Många lärare upplever fritextsvaren som 
känsliga och kritik framförs ibland på ett mindre konstruktivt sätt. Samtidigt innehåller 
fritextsvaren ofta mycket värdefull information som kan leda till förbättringar av 
kursen. Denna kan ofta förmedlas bättre genom fritextsvar än genom sifferbetyg.  
 
Enligt universitetets riktlinjer skall studenters och lärares integritet beaktas i allt arbete 
med kursvärderingar5. Detta innebär bland annat att det bör finnas vägar att hantera 
fritextsvar med stötande kommentarer, till exempel personangrepp gentemot en lärare. 
Det kan även finnas behov av att kunna anonymisera lärare, exempelvis genom att 
ersätta egennamn med lämpliga pseudonymer. Hur man löser detta problem och vilket 
tekniskt stöd som erbjuds för arbetet varierar mellan de olika systemen.  
 
Kursvärderingar bör vara anonyma om inte särskilda skäl finns6. För att kunna garantera 
studenterna anonymitet även i ett elektroniskt system krävs förtroende för att 
informationen i systemet används på ett korrekt sätt. Det finns nästan alltid möjlighet att 
på olika sätt identifiera vem som skrivit vilket svar, både då pappersenkäter används 
och då man använder elektroniska enkäter. Med pappersenkäter kan det handla om att 

                                                 
4 Uppdok är benämningen för studiedokumentationssystemet vid Uppsala universitet. Uppdok är Uppsala 
universitets benämning på det nationella systemet Ladok.  
5 Riktlinjer för kursvärderingsarbetet inom grundutbildningen, Beslut av rektor Uppsala universitet, 
2001-10-09, UFV 2001/1531 
6 Konsistoriet vid Uppsala universitet, Studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet, UFV 2003/567, 
2003-06-11 
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jämföra handstilar, medan det med webbenkäter istället kan handla om att jämföra olika 
typer av loggfiler som visar vad olika användare har gjort vid olika tidpunkter. Det är 
antagligen orealistiskt att sträva efter att det ska vara omöjligt att identifiera hur olika 
personer svarat men man bör ha som ambition att det ska vara så svårt som möjligt. Om 
man väljer att arbeta med anonyma enkäter är det av stor vikt att svarsinformationen 
hanteras anonymt för att studenterna ska ha förtroende för systemet. 

 

Svarsfrekvenshöjande aktiviteter 
För att en kursvärdering ska ge en representativ bild av studenternas åsikter är det 
nödvändigt med en hög svarsfrekvens. För pappersenkäter brukar man betrakta 75 % 
som en godtagbar svarsfrekvens7. Många har problem att upprätthålla en godtagbar 
svarsfrekvens då man övergår till att använda webbaserade kursvärderingar, varför det 
är viktigt att i ett tidigt skede se över vilka möjligheter som finns att tillgå för att få 
studenterna att besvara kursvärderingen. Det finns dock begränsningar för vilka åtgärder 
som är möjliga att vidta, både juridiskt och på etiska grunder. Enligt 
högskoleförordningen ska studenter erbjudas att kursvärdera efter avslutad kurs, men 
kursvärderingen ska följaktligen inte ses som ett obligatoriskt moment.8 Det finns dock 
flera exempel på hur man på ett kreativt sätt arbetar för att motivera studenterna att 
besvara kursvärderingar, exempelvis genom välfungerande återkoppling då 
kursvärderingen sammanställts.  

Sammanställning av resultatet 
En av de stora vinsterna med att låta studenterna besvara kursvärderingar via Internet är 
att informationen lagras digitalt redan då enkäten fylls i. Detta gör att resultatet 
momentant kan analyseras med datorstöd samt presenteras på ett översiktligt sätt. De 
olika tekniska systemen erbjuder olika möjligheter att presentera informationen och 
olika stora valmöjligheter för användaren att styra hur presentationen ser ut.  
 
I vissa fall kan det finnas behov av att undersöka det insamlade materialet närmare, t.ex. 
göra en korstabell för att undersöka hur en viss bakgrundvariabel påverkar svaren. Det 
kan även vara givande att kunna jämföra olika kursvärderingar med varandra 
(exempelvis för olika kurstillfällen) för att på så sätt se trender över tiden.  

Återkoppling 
En viktig komponent i arbetet med att få en godtagbar svarsfrekvens handlar om 
återkoppling av resultatet till dem som besvarat kursvärderingen. Dessutom kan det vara 
värdefullt att återföra hur kursledning och kursansvariga ser på de synpunkter som 
framkommit i kursvärderingen och hur man planerar att utveckla kursen. Med 
webbaserade kursvärderingar finns det potential till mycket snabb sammanställning av 
resultatet, vilket kan underlätta återkopplingen till studenterna som besvarar enkäten. 
Att publicera resultatet på Internet är dock förknippat med en hel del problem, eftersom 
informationen blir lätt att sprida och ofta tillgänglig även för personer som inte varit 
delaktiga i den aktuella kursen.  

                                                 
7 Annika Lundmark m.fl., Några tankar om kursvärderingar, 
http://www.uou.uadm.uu.se/kursvard/index.html, 030701 
8 Högskoleförordningen 1993:100 (kapitel 1, §14) 
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Formella krav och integritet9 
Regelverket kring automatisk hantering av personuppgifter regleras i 
personuppgiftslagen (PuL). För universitetets del gäller även den grundlagsreglerade 
offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen kan i vissa avseenden motverka de regler 
som skyddar lärares och studenters integritet, om känslig information till följd av 
tryckfrihetsförordningen skulle behöva lämnas ut. Vid utformningen av tekniska system 
för lagring av enkätsvar är det viktigt att ha denna aspekt i åtanke, för att så långt det är 
möjligt motverka risken att tvingas lämna ut uppgifter som kränker studenters och 
lärares personliga integritet. Offentlighetsprincipen gäller dock inte för 
studentorganisationer, utan endast de handlingar som inkommer till universitetet från 
dessa organisationer omfattas av offentlighetsprincipen. 
 
Vad gäller offentlighetsprincipen råder inga speciella regler för kursvärderingar som 
lämnats in i elektronisk form i jämförelse med då de lämnats in som pappersenkäter. För 
kursvärderingar som lämnats in gäller generellt sett att de betraktas som offentlig 
handling. Därför har vem som helst rätt att få ta del av denna handling. Om någon begär 
att få se kursvärderingsenkäterna för en viss kurs måste de alltså lämnas ut till denna 
person. Detta gäller för besvarade kursvärderingsenkäter om de finns bevarade även om 
det finns en sammanställning av resultaten. Är en sammanställning gjord kan emellertid 
besvarade enkäter makuleras. Motsvarande gäller då enkätsvaren lagrats i en databas.  
 
Fritextsvar som lämnas in i samband med kursvärderingar kan, exempelvis om de 
innehåller personangrepp, vara av känslig natur. På de flesta institutioner hanterar man 
denna situation genom att omformulera eller ta bort dessa kommentarer i samband med 
att en sammanställning av svaren upprättas. Men om originalsvaren finns kvar finns det 
enligt offentlighetsprincipen alltid en möjlighet att begära ut dessa istället för att ta del 
av sammanställningen. Direkt efter att en kursvärdering har sammanställts är det dock 
tillåtet att gallra bland de ursprungliga svaren. Detta innebär att de ursprungliga svaren 
(enkäterna) görs oläsbara. I de fall där enkäterna sparas i elektronisk form innebär detta 
att de inlämnade svaren måste raderas permanent från databasen där de är lagrade. Vid 
denna gallring ska (egentligen) ett gallringsprotokoll upprättas.  
 
Databaserna i vissa system innehåller information om vilken student som har lämnat 
vilket svar, för att på så sätt veta vilka personer som besvarat enkäten. I dessa fall är 
studenternas anonymitet i princip hotad om någon skulle begära ut informationen i 
databasen med stöd av offentlighetsprincipen. Detta gäller även om systemets 
användargränssnitt inte möjliggör identifiering av vilken student som lämnat in vilket 
svar. Vissa system använder dessutom personnummer för att identifiera studenternas 
svar, något som enligt PuL endast är acceptabelt om det är klart motiverat exempelvis 
för säker identifiering.10 Ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen hindras i 
princip inte av att personnummer ingår i informationsmängden.  
 

                                                 
9 Intervju med Håkan Svensson 030618 samt Magnus Hallberg 030808 
10 PuL säger följande om lagring av personnummer i anslutning till personuppgifter: ”Uppgifter om 
personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med 
hänsyn till 
   a) ändamålet med behandlingen, 
   b) vikten av en säker identifiering, eller 
   c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059).” 
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Vid Uppsala universitet gäller att sammanställningarna av kursvärderingar ska hållas 
lätt tillgängliga för de studenter och lärare som önskar studera resultaten. Samtidigt ska 
lärares (och studenters) integritet beaktas i allt arbete med kursvärderingar.11 Då 
sammanställningar av kursvärderingarna publiceras på Internet utan inloggningskrav 
blir tillgängligheten betydligt högre för studenter och lärare, samtidigt som man 
beroende på sammanställningens utformning kan riskera att inte i tillräcklig 
utsträckning beakta lärares integritet. En viktig aspekt då man avgör om 
sammanställningen kan publiceras på Internet eller inte är självklart om lärarens namn 
framgår explicit exempelvis i ett fritextsvar.  
 
Enligt Datainspektionen bör i första hand samtycke inhämtas från berörda föreläsare då 
deras namn förekommer i en kursvärdering som publiceras på Internet. Om det ej går 
kan 10 § (punkten f) i PuL tillämpas så länge det är fråga om ”harmlösa” uppgifter. 
Datainspektionen menar att en kursvärdering på universitetsnivå torde omfattas av 
begreppet ”harmlös uppgift” även när den innehåller viss negativ kritik. Uppgifter som 
är direkt kränkande kan dock inte anses som harmlösa.12 

En sammanfattande jämförelse 
De undersökta systemen för datorbaserade kursvärderingar skiljer sig åt i flera 
väsentliga avseenden. Till stor del kan detta förklaras av skiftande behov och 
möjligheter vid olika institutioner och utbildningar. Exempelvis finns skillnader i hur 
mycket IT som på olika sätt används i undervisningen och hur man försöker anpassa 
systemen för kursvärderingar så att dessa blir en naturlig del av det befintliga IT-stödet.  
 
En stor skillnad mellan de olika undersökta systemen är också vem som får uppgiften 
att utföra kursvärderingen. På Datavetenskapliga programmet och STS-programmet har 
en amanuensanställd student hand om samtliga kurser inom ramen för 
utbildningsprogrammet. Att det finns en röd tråd i kursvärderingsarbetet även då 
kurserna inom ett program kan ges av olika institutioner och fakulteter är viktigt. Då 
kursvärderingarna på något sätt är knutna till programmet istället för till de olika 
institutionerna finns bättre möjligheter att få en bild av vad studenterna anser om 
programmet som helhet. Att arbetet utförs av studenter är positivt ur ett 
studentinflytandeperspektiv, men kan innebära att ett för stort ansvar läggs på enskilda 
studenter. Från DV-programmet finns erfarenhet som visar hur betydelsefullt det är att 
den ansvarige studenten engagerar sig i sin uppgift. Erfarenhet från STS-programmet 
visar att det ibland kan vara svårt för en student att avgöra vilka kommentarer som är 
olämpliga i ett visst sammanhang, ofta beroende på okunskap om den aktuella lärarens 
situation sett ur ett större perspektiv. I de fall där en student är anställd för att arbeta 
med ett stort antal kursvärderingar är det möjligt att använda ett något mer komplicerat 
tekniskt system, eftersom det då inte är orimligt med en viss utbildningstid. I de flesta 
undersökta fallen landar dock uppgiften att kursvärdera på den kursansvarige läraren. 
De webbaserade systemen blir i detta sammanhang en möjlig stödresurs och det krävs 
att systemen är lätta att hantera för att de ska utgöra ett stöd i arbetet. I vissa fall 
tillhandahåller institutionen kursvärderingar på Internet och lärarens uppgift handlar om 
att propagera för att utföra kursvärderingen. Resultatet av kursvärderingen inklusive 

                                                 
11 Riktlinjer för kursvärderingsarbetet inom grundutbildningen, Beslut av rektor Uppsala universitet, 
2001-10-09, UFV 2001/1531 
12 Enligt ett svar från Datainspektionen till en student vid Uppsala universitet, 2001-11-30, 
Datainspektionens Dnr 1328-01 
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fritextsvar är i dessa fall oftast tillgängliga för både lärare och studierektorer. 
Exempelvis företagsekonomiska institutionen låter dock fritextsvaren i ett första skede 
enbart gå till studierektorn.  
 
I de undersökta systemen har olika vägar valts för att integrera de webbaserade 
kursvärderingarna i redan befintliga IT-baserade stödfunktioner, i de fall man inte byggt 
upp ett helt fristående system. Företagsekonomiska institutionen, ingenjörsprogrammen, 
teologiska institutionen och de planer som finns hos statsvetenskapliga institutionen är 
exempel på hur man integrerar kursvärderingen i redan befintliga system. Systemen för 
ingenjörsprogrammen är rent administrativa med funktioner för kursanmälan och 
tentamensanmälan. De övriga systemen har utöver detta funktioner för att publicera 
kursinformation och kursmaterial på Internet. Bakom samma inloggningsrutin som 
krävs för att ta del av information eller göra anmälningar kan man utföra 
kursvärderingen. Systemet har på detta sätt information om vilka som besvarat enkäten 
och kan se till att enkäten bara kan besvaras en gång samt erbjuda möjlighet att påminna 
dem som inte besvarat enkäten. På Linköpings universitet har man integrerat en 
kursvärderingsfunktion i universitetets centrala portal där kursanmälan, 
tentamensanmälan, schema mm erbjuds för de kurser man är registrerad på.  
 
DVP-programmet, STS-programmet och MedfarmDoIT har istället system som är helt 
fristående från övrig kursrelaterad information även om de kräver inloggning. Det 
system STS använder och det system DVP-programmet använder bygger på att 
studenterna loggar in med det användarnamn och lösenord som används även för andra 
datorsystem inom Uppsala universitet. I systemet som MedfarmDoIT använt loggar 
studenterna in med nya användarnamn och lösenord som skapats specifikt för 
kursvärderingen.  
 
ABM-institutionen och Institutionen för lingvistik använder kursvärderingar utan 
inloggning och därför utan direkta kopplingar till andra system. De kommersiella 
systemen använder sig alla av e-post och länkar i e-postmeddelanden. Respondenten 
följer länken i det e-postmeddelande som skickas ut och med länken följer 
inloggningsinformation till systemet. Systemet kan på detta sätt ha information om vilka 
som besvarat enkäten. Dessa system bygger i mycket hög utsträckning på att alla 
respondenter använder e-post och att man känner deras e-postadresser.  
 
Svarsfrekvensen varierar kraftigt i de olika systemen, men få av de undersökta systemen 
når en svarsfrekvens som kan anses acceptabel. Webbaserade kursvärderingar kräver 
generellt sett att mer arbete läggs att höja svarsfrekvensen, jämfört med vad som krävs 
då kursvärderingen genomförs på papper. Det finns flera olika metoder, som enskilt 
eller i grupp, verkar bidra till en högre svarsfrekvens. Att schemalägga tid för 
kursvärderingen i anslutning till ett obligatoriskt moment är ett sätt, även om det förtar 
det värde som många studenter upplever genom att ha möjlighet att besvara 
kursvärderingen vid valfri tidpunkt. En annan viktig faktor för att få upp 
svarsfrekvensen för webbaserade enkäter är att någon tar ansvar för att höja 
svarsfrekvensen och propagerar för vikten av att kursvärderingen genomförs.  
 
Återkopplingen tillbaka till studenterna efter genomförd kursvärdering är också av stor 
vikt för att på lång sikt behålla en bra svarsfrekvens. Att snabbt kunna publicera 
resultatet av kursvärderingen för de studenter som gått kursen bör underlättas av att det i 
datorbaserade system är mycket enkelt att samanställa resultatet. Mer konkreta metoder 
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för att höja svarsfrekvensen är att som på företagsekonomiska institutionen dölja 
tentamensresultatet, som på STS-programmet dela ut godis eller att skicka ut 
påminnelsebrev via e-post. I Linköping har man sett ett samband mellan 
svarsfrekvensen och utformningen av kursvärderingsblanketten. Abstrakta frågor 
tenderar att dra ner motivationen hos studenterna att besvara enkäten. Detta kan vara en 
baksida med en för generell utformning av enkäterna. Det är av de undersökta exemplen 
svårt att dra några slutsatser om huruvida svarsfrekvensen beror av datorvanan hos 
studentgrupperna, eller hur mycket IT som i övrigt används i undervisningen.  
 
Hur man hanterar inloggning och behörigheter, både för administratörer och för 
studenter, varierar också kraftigt mellan olika system. Ping Pong, som används på STS-
programmet, är det enda systemet med en automatisk koppling till Uppdok. De andra 
systemen som kräver inloggning av studenterna bygger på att man på olika sätt manuellt 
importerar eller matar in information från Uppdok. Utan automatisk koppling till 
Uppdok krävs manuell uppdatering av deltagarförteckningen vid nyregistreringar eller 
avregistreringar. Erfarenheter från företagsekonomiska institutionen visar att det kan bli 
förvirrande för studenterna att behöva vara registrerade i flera system. Flera system har 
inte individuella login för lärare och studierektor, utan har ett lösenord för att komma åt 
alla administrationsfunktioner i systemet. Bland de kommersiella systemen har både E-
Val och Pollux funktioner för att ha användare med olika behörighet, exempelvis 
behörighet att sammanställa en enkät och ta del av fritextsvaren för denna.  
 
Hur mycket som går att anpassa, och hur enkelt det är, till exempel vad gäller 
enkätutformning och sammanställning varierar mycket mellan de olika undersökta 
systemen. Flera system saknar användargränssnitt för att modifiera 
kursvärderingsenkäten och detta måste istället göras direkt i databaser eller i kod. De 
flesta kommersiella systemen har mycket välutvecklade användargränssnitt för att 
anpassa utformningen av enkäter, med fokus både på användarvänlighet och på 
effektivitet. Det finns flera exempel på hur man på ett lätt sätt kan komma åt ett 
bibliotek med gamla frågor och använda dessa då man skapar nya enkäter.  
 
Det finns bland de undersökta fallen flera olika metoder för att ge studenterna som 
besvarat kursvärderingen återkoppling. Vid bland annat ABM-institutionen och 
institutionen för lingvistik lagras utskrivna sammanställningar i pärmar som är 
tillgängliga för studenter och lärare. Erfarenheten från institutionen för lingvistik är 
dock att dessa mycket sällan läses. Vid företagsekonomiska institutionen publiceras 
ibland sammanställningen, dock utan fritextsvar, på Internet. DVP-programmet 
publicerar samtliga sammanställningar på Internet, men för att se enkäterna krävs 
samma inloggningsförfarande som för att kunna besvara enkäter. Det innebär att endast 
studenter med konto på MIC-områdets UNIX-system kan ta del av informationen. STS-
programmet lägger ut en kortare sammanfattande text om resultatet samt den 
återkoppling som inkommit från kursansvarig lärare på programmets hemsida. För att 
nå informationen krävs inloggning. På Linköpings universitets hemsida visar man 
resultatet av en fråga som ställs på samtliga kursvärderingar. Resultatet döljs om 
svarsfrekvensen är för låg eller om resultatet är under en viss gräns. Fritextsvar visas 
inte.  
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Undersökta kursvärderingssystem  

Uppsala universitet 

Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier13 
På ABM-institutionerna används webbaserade kursvärderingar för alla kurser utom dem 
i estetik. Man använder en relativt sett enkel teknisk lösning, som bygger på ett 
webbformulär varifrån information sparas ner i en databas. Då man schemalägger tid för 
kursvärderingen i anslutning till ett obligatoriskt moment i datasalen är svarsfrekvensen 
kring 70 %. I de fall då kursvärderingen varit schemalagd vid ett eget tillfälle efter 
tentamen har svarsfrekvensen i vissa fall inte blivit högre än 20 %. Enkäten kan enbart 
besvaras från datorerna i de två datasalarna som finns på institutionen, vilket 
kontrolleras med hjälp av terminalernas IP-nummer. Studenterna behöver dock inte 
logga in för att besvara kursvärderingen (bortsett från inloggningen för att kunna 
använda datorerna), vilket gör att samma person i princip kan besvara enkäten flera 
gånger. Man har inte heller någon möjlighet att kontrollera att personen som besvarar 
enkäten verkligen gått den aktuella kursen. Vidare kan man inte påminna dem som inte 
besvarat enkäten, eftersom information om vilka studenter som besvarat enkäten saknas.  
 
Enkäten som används har samma utformning för samtliga kurser och det finns inget 
användargränssnitt för att förändra utformningen. Alla frågor om moment, vilka inte 
förekommer i alla kurser, måste istället markeras som aktuella av studenten som 
besvarar enkäten. Detta missförstås av många studenter vilket ibland gör svaren något 
missvisande. Dessutom är det inte alltid självklart vilka olika typer av moment man 
tycker har ingått i en kurs.  
 
Det är tämligen svårt att få fram information om vilken student som svarar vad, även 
om det i princip skulle vara möjligt att jämföra inlämningstid med tiderna för 
inloggning på olika terminaler. I enkäten erbjuds dock studenterna att på egen hand 
ange sitt namn om de så önskar.  
 
Sammanställningsfunktionen kan endast nås från datorerna som tillhör de kursansvariga 
lärarna vid institutionen, studierektor samt kursadministratören. Kontroll av detta sker 
med hjälp av datorernas IP-nummer. Genom att från en lista välja vilken kurs man vill 
sammanställa resultatet för genereras en hemsida med grafisk information i form av 
stapeldiagram och listor med fritextsvaren. Man kan även komma åt informationen som 
rådata och därigenom se om någon individ gett egendomliga svar, exempelvis samma 
svar på samtliga frågor. Det finns ingen möjlighet att göra korstabeller i systemet eller 
på annat sätt påverka presentationen. Det finns inte heller någon möjlighet att redigera 
fritextsvaren i systemet. Istället skriver studierektor ut en version av sammanställningen 
där olämpliga fritextsvar har tagits bort. Det finns dock lärare som inte vill att 
studierektorn gallrar bland kommentarerna om deras insats under kursen. Studierektorns 
utskrivna version finns tillgänglig i pärmar för studenter och lärare. Samtliga svar och 
kommentarer finns alltid kvar i oredigerat skick i databasen, vilket skulle kunna 
innebära ett problem om någon begär ut informationen med stöd av 
offentlighetsprincipen.  
 

                                                 
13 Intervju med studierektor Bertil Wergelius 030623 
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Återkoppling till studenterna sker på olika sätt. Om en student lämnat sitt namn i 
anslutning till sina kommentarer kan denna student kontaktas personligen. I vissa fall 
går återkopplingen via studentföreningen och om det finns möjlighet händer det att man 
lämnar återkoppling muntligt till hela studentgruppen.  
 

Sammanfattning ABM-institutionen 

Ett mycket enkelt system med webbenkäter 

• Ingen inloggning leder till bra integritet för studenterna 
men ingen möjlighet att påminna de som ej besvarat 
kursvärderingen 

• Schemaläggning krävs för hög svarsfrekvens 

• Enkätfrågorna är fasta och desamma för alla kurser  

• Minimal administration 

 
 

Datavetenskapliga programmet14 
DVP-programmet använder sedan 1996 ett webbaserat system för kursvärderingar. Man 
använder webbaserade enkäter för alla kurser med fler än 10 deltagare. Vid färre 
deltagare kursvärderar man i seminarieform. Den tekniska lösningen är utvecklad av en 
tidigare student för att tillgodose behoven vid programmet.  
 
För att komma åt kursvärderingarna måste respondenten logga in med sitt 
användarnamn och lösenord som används vid datorsystemet på MIC15. Efter inloggning 
får studenten information om vilka kursvärderingar hon/han bör besvara, om det finns 
några. Genom att välja en kursvärdering som ännu inte besvarats får man upp en enkät i 
webbläsaren. Användargränssnittet är lättanvänt för dem som besvarar enkäten. 
Eftersom studenterna på DVP-programmet använder datorsystemet i mycket hög 
utsträckning inom ramen för utbildningen är inloggningsproblem sällan specifika just 
för att besvara en kursvärdering. Då systemet enbart administreras av en student skulle 
det kunna vara lättare för studenterna att känna sig anonyma gentemot lärare. De 
inlämnade enkäterna tidsstämplas, vilket skulle kunna användas för att avgöra vem som 
lämnat in en specifik enkät. 
 
Kursvärderingarna på programmet sköts av en amanuens (tillika studierådsordförande) 
anställd på 25 %. Det har visat sig att huruvida kursvärderingar genomförs på ett 
tillfredsställande sätt eller ej är avhängigt engagemanget hos denna person. För att 
administrera systemet används ett program som körs på universitetets UNIX-system. 
Inga lärare har tillgång till systemet som administreras helt av amanuensen. Med hjälp 
av programmet finns möjlighet att läsa in filer med information om registrerade 
studenter från Uppdok. Inläsningen är anpassad för att filerna ska vara formaterade på 
det sätt som Uppdok formaterar sina utdragsfiler. Utformningen av enkäten sker genom 
att redigera/skapa textfiler innehållande en speciell typ av kod. Språket påminner om 
HTML, som används för att skapa hemsidor på Internet, men innehåller information om 

                                                 
14 Intervju med kursvärderingsamanuens Jöns Åkerlund 030624 
15 Matematiskt och informationsteknologiskt centrum vid Uppsala universitet 
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bland annat frågetyp, svarsalternativ och frågetext. Genom att kopiera gammal kod 
finns möjlighet att utgå från gamla enkäter då nya skapas. Det förekommer att det blir 
fel i vissa filer, t.ex. vid inläsning av Uppdokutdrag, vilket gör att administratören måste 
ha förståelse för hur systemet är uppbyggt och kunna gå in och redigera i de felande 
filerna. Då universitetets IT-infrastruktur förändras så att kursvärderingssystemet i sin 
tur måste modifieras hamnar även denna uppgift på kursvärderingsamanuensen. 
 
Sammanställningen sker i flera steg genom att informationen konverteras mellan olika 
filformat. Proceduren kräver datorvana. Det finns inte möjlighet att göra korstabeller i 
systemet eller på annat sätt anpassa presentationen av data. I ett steg finns möjlighet att 
redigera informationen, så att olämpliga kommentarer tas bort. Principen för detta är att 
svordomar och direkta personangrepp raderas, medan hård kritik får vara kvar16. 
Lärarnamn förekommer vanligtvis i klartext i sammanställningen. Den färdiga 
sammanställningen distribueras som PDF-fil till programråd och lärare på kursen. Vissa 
sammanställningar finns även tillgängliga på Internet om studenten loggar in i systemet.  
 
Kursvärderingarna i slutet av kursen besvaras inte på schemalagd tid, utom i de fall då 
kursvärderingen genomförs i seminarieform. Utöver kursvärderingarna i slutet av 
kursen brukar man ha ett schemalagt tillfälle i mitten av kursen för att diskutera kursen 
med läraren. Det finns möjlighet att besvara den webbaserade kursvärderingen tills den 
sammanställs, vilket vanligtvis sker inför programrådsmöten ungefär två månader efter 
avslutad kurs.  
 
Svarsfrekvensen varierar mellan 40 och 60 %. För att få studenterna att besvara 
kursvärderingen informeras dessa i anslutning till mittkursvärderingen. Ett e-
postmeddelande skickas dessutom ut till samtliga registrerade studenter i samband med 
att kursvärderingen blir tillgänglig och möjlig att besvara. Efter tre till fyra veckor 
skickar man ut påminnelsemeddelanden i två omgångar till dem som inte besvarat 
kursvärderingen. Utskicken görs på ett enkelt sätt av administratören med hjälp av 
datorsystemet.  
 

Sammanfattning DVP-programmet 

Webbaserade enkäter och UNIX-baserad programvara för 
administration. En arvoderad student administrerar systemet, 
där samtliga kurser inom programmet kursvärderas. 

• Inloggningsförfarande och webbanvändargränssnitt för 
respondenterna användarvänligt  

• Administration av systemet kräver datorvana och god 
kännedom om systemet 

 
 

Företagsekonomiska institutionen17 
För majoriteten av kurserna vid företagsekonomiska institutionen använder man ett 
kursinformationssystem kallat Miniwebb. Systemet är på egen hand utvecklat av Rune 
                                                 
16 Exempelvis tas kommentarer som ”idiot” och ”gör er av med den här läraren” bort, medan 
kommentarer i stil med ”värdelös föreläsare, läser innantill” lämnas kvar.  
17 Intervju med Rune Lönnqvist 030617 
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Lönnqvist som undervisar vid institutionen. I detta system finns en 
kursvärderingsfunktion. Rune Lönnqvist har även gjort en version av Miniwebb med 
enbart kursvärderingsfunktionen, avsedd för webbenkäter i forskningssyfte. Till hösten 
2003 kommer även institutionen för handelsrätt att börja använda Miniwebb.  
 
För att kunna besvara enkäten behöver studenterna vara inloggade i systemet, på 
motsvarande sätt som då de tar del av viss kursinformation. Inloggning sker enbart med 
personnummer. Enkäten är en väl integrerad del av kursinformationssystemet som 
studenterna använder redan tidigare under kursen.  
 
Lärarna på kursen administrerar systemet via ett webbaserat användargränssnitt som 
liknar det studenterna använder. Via användargränssnittet kan den standardmall för 
kursvärderingar som vanligtvis används modifieras på ett relativt enkelt sätt. Det finns 
många olika frågetyper som kan användas för att utforma enkäten. Man anger även 
mellan vilka tider enkäten ska vara tillgänglig för studenterna och det finns möjlighet att 
öppna enkäten för en student som redan har besvarat den (om man exempelvis råkar 
lämna in en blank enkät av misstag).  
 
Nya kurswebbplatser skapas manuellt av Rune Lönnqvist och för att kunna logga in i 
dessa som administratör behövs ”kodordet” för den aktuella kursen. Detta innebär att 
alla lärare har samma behörigheter i systemet. Systemet kan lägga till studenter till 
systemet genom att läsa in text från Uppdok enligt det format som utdragen från 
Uppdok har. Eftersom denna import sker vid kursstart måste studenter som tillkommer 
senare under kursen läggas till manuellt. Detta medför ibland viss förvirring hos 
studenterna, som kan vara registrerade i endast ett av de två systemen.  
 
Kursvärderingarna besvaras inte på schemalagd tid men man har trots detta en 
svarsfrekvens på 70-90 %. För att få en hög svarsfrekvens döljs studieresultaten, till 
exempel tentamensresultatet, för dem som inte besvarat kursvärderingen. Då man 
besvarat kursvärderingen kan man ta del av resultatet. Rapporteringen till Uppdok 
fördröjs dock inte, men administrationen kring denna rapportering gör att det tar längre 
tid innan man kan ta del av resultatet denna väg. Denna metod att motivera studenter att 
genomföra kursvärderingen fungerar dock av naturliga skäl mindre bra på kurser som 
saknar avslutande skrivning. Det går också att skicka ut e-postmeddelanden till dem 
som inte besvarat enkäten, men detta är omständligt då e-post endast kan skickas till 
grupper om åtta personer åt gången.  
 
Studenternas svar på kursvärderingen lagras i en separat databas där det inte går att se 
vem som lämnat in svaren. I samband med att enkäten hämtas sparas dock information i 
en annan databas om vem som begärt enkäten, vilket gör att systemet har kontroll på 
vilka som besvarat enkäten. Med denna lösning, där man separerat svaren och 
förteckningen över vilka som besvarat enkäten, är det svårt även för en person med 
tillgång till databaserna att koppla ihop ett visst svar med en viss individ.  
 
Sammanställningen av kursvärderingen delas upp i en del med fritextsvar och en del 
med kvantitativt material. Det kvantitativa materialet presenteras dels grafiskt med 
stapeldiagram och dels med siffror i klartext. Denna del är synlig för samtliga lärare på 
kursen och publiceras vanligtvis för de studenter som går kursen vid nästa kurstillfälle. 
På mindre kurser kan lärarna se fritextsvaren på samma sätt som det kvantitativa 
materialet. På större kurser där flera lärare är inblandade är dock fritextsvaren dolda för 
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samtliga lärare. Detta beror på att vissa lärare har tyckt att det varit olustigt att andra 
lärare ser vad studenterna tycker om dem. Istället ansvarar Rune Lönnqvist för att skriva 
ut kommentarerna och vidarebefordra dessa direkt till studierektor. Inför att 
kursansvariga ska skriva en rapport efter den avslutade kursen brukar även dessa ta del 
av materialet. Det finns möjlighet att göra ”korstabeller” där man anger en beroende 
variabel för att se om denna påverkar resultatet för den oberoende variabeln. 
Exempelvis kan man se om den arbetstid man lagt ned på kursen samvarierar med 
inställningen till kursen. 
 

Sammanfattning Företagsekonomiska institutionen 

Kursvärderingarna utförs i den egenutvecklade kursportalen 
Miniwebb.  

• Genom att dölja tentamensresultatet får man en hög 
svarsfrekvens 

• God studentintegritet trots inloggning med 
personnummer 

• Administrationen av systemet beroende av utvecklaren 

• Lättanvänt användargränssnitt för studenter och lärare 

• Fritextsvar döljs för lärarna och skickas till studierektor 
 

 

Civil- och högskoleingenjörsutbildningarna18 
På ingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet genomförs kursvärderingarna av 
studentföreningen Uppsala teknolog och naturvetarkår19, vilka genomför 
kursvärderingarna med pappersenkäter. Inom kansliet för Uppsala tekniska högskola 
finns dessutom erfarenhet av två olika system för kursvärderingar på webben. Det ena 
härstammar från den enhet för högskoleingenjörsutbildningarna som tidigare fanns och 
det andra utvecklades ursprungligen för civilingenjörsprogrammen. 
Kursvärderingsfunktionen i systemet för civilingenjörsutbildningarna har aldrig använts 
men högskoleingenjörernas system används i dagsläget av tre av de fyra 
högskoleingenjörsprogrammen. En specialversion av högskoleingenjörernas system 
används vid flera program för att ställa en introduktionsenkät till nya studenter.  
 
På civilingenjörsutbildningarna (exklusive STS-programmet) och 
högskoleingenjörsutbildningarna har Uppsala teknolog och naturvetarförening (UTN) i 
uppdrag av fakulteten att mot ersättning sköta kursvärderingarbetet. I det tekniska 
system som utformades för civilingenjörerna har UTN möjlighet att logga in i systemet 
och lägga till och administrera kursvärderingar för de kurser som lagts till av kansliet. 
Systemet konstruerades alltså för att man skulle kunna fortsätta arbeta på det sätt man 
gjort sedan länge; att UTN får betalt för insamling av enkätsvar samt sammanställning 
och distribution av kursvärderingar. För högskoleingenjörsprogrammen genomför inte 
UTN några kursvärderingar, vilket gör att UTH-kansliet fortsatt att genomföra 
kursvärderingar med det webbaserade systemet.  
                                                 
18 Intervju med Mikael Österberg 030624 
19 Exklusive Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, som beskrivs i ett eget avsnitt i 
denna rapport. 
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I civilingenjörprogrammens system läggs studenterna på de olika programmen till 
manuellt. Man loggar in genom att ange sitt personnummer utan lösenord. I 
högskoleingenjörsprogrammens system skapar användarna själva ett konto genom att 
uppge sitt personnummer och ett lösenord.  
 
Båda systemen är byggda för att hantera kursvärderingar, tentamensanmälningar och 
kursanmälningar. Det varierar dock vilka av dessa funktioner som överhuvudtaget har 
använts och vilka funktioner som används idag. Kursanmälan sker exempelvis idag 
genom ett system kallat Lantwebb. Det gör att högskoleingenjörsutbildningarnas system 
inte längre har information om vilka som är anmälda till de olika kurserna, och 
därigenom inte kan påminna om kursvärderingarna. Tidigare då det var möjligt 
påmindes först samtliga kursdeltagare en gång och därefter skickades maximalt två 
påminnelser ut till dem som inte besvarat kursvärderingen. 
 
I högskoleingenjörernas system anges frågorna i programkoden, vilket gör att lärarna 
får lämna in sitt förslag till IT-ansvarige Mikael Österberg som lägger in frågorna i 
systemet (man utgår dock från vissa standardfrågor). I civilingenjörernas system finns 
ett webbaserat användargränssnitt för att skapa enkäter.  
 
Det är på högskoleingenjörsprogrammen alltid upp till läraren hur kursen ska 
kursvärderas även om programsamordnarna är ansvariga. Engagemanget från olika 
lärare avspeglas i svarsfrekvensen, som varierar från 0 % till 100 %. Anledningen till att 
byggingenjörerna, som enda högskoleingenjörsprogram, valde att återgå till 
pappersbaserade enkäter var att man ansåg att svarsfrekvensen var för låg med det 
webbaserade systemet.  
 
I civilingenjörsprogrammens system lagras den svarandes personnummer i anslutning 
till frågesvaren. I högskoleingenjörernas system används dock ett långt slumpat nummer 
som identifikation till de inlämnade kursvärderingarna. Det finns dock en koppling 
mellan dessa nummer och personnummer, så med tillgång till informationen går det att 
ta reda på vem som svarat vad. Vissa studenter har ifrågasatt hur anonyma de är då de 
besvarar kursvärderingar på Internet.  
 
I civilingenjörernas system kan vem som helst från Internet se resultatet från tidigare 
kursvärderingar, medan det i högskoleingenjörernas system bara visas för vissa 
användare. Varje lärare har ett personligt användarnamn, och kan bara se sina egna 
kurser och kursvärderingarna för dessa. Programsamordnaren ser samtliga kurser som är 
knutna till programmet. Statistiken visas inte grafiskt utan i textformat. Fritextsvaren 
listas och kan om det behövs redigeras av den IT-ansvarige direkt i databasen. Detta har 
dock aldrig hänt.  
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Sammanfattning Ingenjörsutbildningarna 

Inom UTH-kansliet finns två olika system för kursanmälan, 
tentamensanmälan och kursvärdering. 

• Till följd av förändrade anmälningsrutiner används 
systemen mindre och det är inte längre möjligt att 
påminna dem som ska besvara en kursvärdering 

• Det ena systemet är anpassat för att stödja samarbetet 
med studentföreningen 

• Svarsfrekvensen varierar kraftigt och är i hög grad 
avhängig lärarens engagemang. 

 
 

Institutionen för lingvistik20 
På institutionen för lingvistik används ett webbaserat system för så gott som alla 
kursvärderingar. I vissa fall matar man in svar till datorsystemet manuellt från ifyllda 
pappersenkäter, för att på så sätt underlätta sammanställningen.  
 
Studenterna som ska besvara enkäterna behöver inte logga in, utan behöver bara komma 
ihåg Internetadressen för att kunna besvara kursvärderingen. Överst i enkäten får 
studenten från en lista ange vilken kurs kursvärderingen avser. För att begränsa 
möjligheten att lämna in flera kursvärderingar efter varandra kan man inte från samma 
dator (IP-adress) lämna in mer än en kursvärdering inom ett femminutersintervall. 
Eftersom studenterna inte loggar in för att besvara en kursvärdering så är det svårt att 
tekniskt koppla vissa svar till en viss individ. Man uppmanar vanligtvis studenterna att 
besvara kursvärderingen i anslutning till något av de sista momenten i kursen som är 
schemalagt i datasal.  
 
Vid institutionen finns tre olika typer av värderingar som genomförs vid olika 
tidpunkter. En mittkursvärdering som genomförs på schemalagd tid i mitten av kursen, 
en kursvärdering vid kursen slut samt en terminsvärdering för varje termin. För de tre 
olika typerna av värderingar används olika blanketter, men blanketterna är desamma för 
samtliga kurser. Det är alltså inte möjligt att ställa specifika frågor för en speciell kurs. 
Blanketterna härstammar från de pappersblanketter som används på institutionen.  
 
För att komma åt resultatet krävs ett lösenord som finns hos studierektor och lärare vid 
institutionen. Lösenordet ger tillgång till resultatet från samtliga kursvärderingar. 
Resultatet presenteras i textform (ej i diagram) och efter varje kommentar till frågorna 
med skala anges dessutom vad studenten har svarat på den aktuella frågan. Om någon 
till exempel ger ett kursmoment betyget 1, så visas detta i anslutning till kommentaren 
där studenten motiverar sin betygssättning. Fritextsvaren redovisas för alla lärare och 
för studierektor. Sammanställningen skrivs ut av kursadministratören och distribueras 
till studierektor och lärare på den aktuella kursen. Till följd av stor personalomsättning 
råder det viss förvirring om huruvida man ska bearbeta fritextsvaren.21 Även om den 
                                                 
20 Intervju med Bengt Dahlqvist och Eva Gustavsson 030625 
21 Enligt Rutiner kring utbildningsutvärdering som finns publicerade på Institutionens hemsida gäller att 
”omdömen om enskilda personer skall sammanfattas sakligt så att sammanställningen inte blir 
kränkande”. 
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utskrivna versionen bearbetas har dock alla lärare och studierektor i princip möjlighet 
att gå in i systemet och se samtliga fritextsvar. I dagsläget verkar inte detta vara ett stort 
problem vid institutionen.  
 
Svarsfrekvensen ligger kring 30-40 % trots att enkäten besvaras på schemalagd tid. 
Ansvaret för kursvärderingen ligger på kursansvarig lärare som också förväntas skriva 
en rapport efter kursens slut. Det åligger den kursansvariga läraren att påminna 
studenterna om kursvärderingen, vilket bland annat kan ske genom e-postutskick till 
hela studentgruppen. Denna rapport diskuteras därefter igenom av studierektor och 
ansvarig lärare. Rapporterna och kursvärderingarna finns tillgängliga för studenterna i 
pärmar på institutionen men efterfrågas mycket sällan.  
 

Sammanfattning Institutionen för lingvistik 

Blandsystem med både webbaserade enkäter och 
pappersblanketter.  

• Låg svarsfrekvens 

• Ingen inloggning medför att det inte går att påminna de 
som ej besvarat enkäten 

• Tre uppsättningar fasta enkätfrågor (mittkursvärdering, 
kursvärdering och terminsvärdering) 

 
 

Läkarprogrammet22 
Läkarprogrammet använder ett traditionellt system för kursvärderingar med en 
standardenkät för samtliga kurser inom programmet. Sammanställningen sköts mot 
ersättning av studierådet. Under våren har man haft kontakt med det Göteborgsbaserade 
företaget Underlag och fått demonstrationer av ett webbaserat system för 
kursvärderingar. Underlags system används vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för 
kursvärderingar, men är inte på något sätt specialanpassat för just läkarutbildningar. 
Man har fått ett erbjudande från Underlag att testa produkten gratis på någon kurs under 
hösten, och kommer antagligen att göra så. Avsikten är att använda ungefär samma 
formulär som i dagsläget, även om det kommer att behöva anpassas till det nya 
läkarprogrammet då detta startar. Anledningen till att man tittat närmare på möjligheten 
att genomföra kursvärderingar på Internet är att IT-stöd kommer att användas i större 
utsträckning i det nya läkarprogrammet för den löpande kontakten med studenterna.  
 
För en närmare beskrivning av Underlags produkt, se under rubriken kommersiella 
produkter.  
 

                                                 
22 Telefonsamtal med blivande ordförande i programkommittén för läkarprogrammet, Stellan Sandler 
030623 
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Sammanfattning Läkarprogrammet 

Inför starten av det nya läkarprogrammet kommer man 
eventuellt att testa ett webbaserat system för kursvärderingar 
från Underlag.  

 
 

MedfarmDoIT23 
Inom ramen för projektet MedfarmDoIT vid vetenskapsområdet för medicin och 
farmaci har man under våren laborerat med webbaserade kursvärderingar. Man har 
använt ett system utvecklat av Theres Wiklund kallat OLQ (On Line Quiz) som är gjort 
för att göra duggor och test med datorstöd. Under våren har man använt en 
specialversion av systemet för kursvärdering på två kurser. Normalt sett sköts sedan 
tidigare kursvärderingsarbetet av en heltidsarvoderad student i nära samarbete med 
Farmacevtiska studentkåren.  
 
För att komma till kursvärderingen måste studenterna logga in. Denna inloggning är inte 
kopplad till Uppdok, utan systemadministratören (Theres Wiklund) måste skapa nya 
användarnamn och lösenord för varje student. Det finns möjlighet för studenten att 
endast besvara en del av kursvärderingen, för att sedan återkomma och besvara övriga 
frågor. Alla frågor visas inte på en gång utan endast en fråga åt gången är synlig. Det är 
lätt att navigera mellan frågorna genom en meny i vänster marginal. Eftersom systemet 
ursprungligen är utvecklat för duggor och test finns en del funktioner och information 
som inte är relevant för kursvärderingar. Vissa problem har uppstått med OLQ då 
många användare använt systemet samtidigt. Det har då blivit väldigt långsamt. Vice 
ordförande för Farmacevtiska studentkåren, Reyhane Rezai, är liksom de flesta 
studenterna mycket positiv till de försök som gjordes under våren, och kan tänka sig att 
systemet kommer att användas för kursvärderingar i vissa kurser även till hösten. Hon 
tycker dock inte att det är rimligt att övergå till denna typ av kursvärderingar i samtliga 
kurser, eftersom det är enklare med pappersenkäter då datortillgängligheten är för dålig 
på BMC.  
 
Även för läraren innehåller användargränssnittet viss överflödig information, eftersom 
det finns möjligheter att göra betydligt mer än kursvärderingar med hjälp av systemet. 
Exempelvis kan man sätta poäng för de olika svarsalternativen på en fråga. För en 
användare som enbart använder systemet för kursvärderingar kan detta försvåra 
användningen. Då man skapar en ny enkät finns förutom möjligheten att skapa egna 
frågor även möjlighet att kopiera frågor som tidigare har skapats i systemet (från alla 
andra kurser i systemet). Det finns fyra olika typer av frågor (precis som i testen): enval, 
flerval, kortfråga och långt svar. Enval kan användas för olika typer av skalor, men det 
finns ingen möjlighet att få medelvärde presenterat i resultatet om man har en 
sifferskala. Läraren som skapar kursvärderingen anger inom vilken tidsram som 
kursvärderingen ska vara tillgänglig. 
 
De båda försöken gjordes under schemalagd tid i datasal. I ena fallet gjordes 
kursvärderingen direkt efter en datorbaserad tenta, i det andra fallet i anslutning till ett 

                                                 
23 Intervju med Johan Hultén och Theres Wiklund 030619 samt telefonsamtal med vice ordförande för 
Farmacevtiska studentkåren Reyhane Rezai 030618 
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obligatoriskt undervisningstillfälle. I princip besvarade samtliga som skrev tentan 
kursvärderingen och ungefär 50 av de 57 som var med vid det obligatoriska 
undervisningstillfället tog sig tid att besvara kursvärderingen. Erfarenheten från 
försöken är dessutom att fritextsvaren blev betydligt mer utförliga då enkäterna 
besvarades med hjälp av dator. Det finns ingen möjlighet att skicka e-post med hjälp av 
systemet, men en lista på vilka som ännu inte besvarat kursvärderingen kan tas fram. 
Utifrån denna lista kan portalen istället användas för att skicka e-post till studenterna 
som går en viss kurs, även om de upplever att relativt få studenter använder sina 
student-epostadresser.  
 
Kursvärderingarna behandlas på samma sätt som test av systemet, vilket gör att de 
inlämnade enkäterna är kopplade till den student som lämnat in enkäten. 
Användargränssnittet för lärare tillåter dock inte läraren att se vad en enskild student har 
svarat. 
 
Systemet sammanställer resultatet till en Internetsida med stapeldiagram och fritextsvar 
listade i punktform. Alla lärare i kursen kan ta del av sammanställningen och det finns 
ingen möjlighet att ta bort olämpliga kommentarer i systemet. Man måste då kopiera 
sammanställningen och redigera filen på egen hand. Systemet kan inte skapa 
korstabeller. 
 

Sammanfattning MedfarmDoIT 

Experiment med webbaserade kursvärderingar i OLQ, ett 
system för test och duggor online.  

• Hög svarsfrekvens tack vare schemalagd tid i anslutning 
till obligatoriskt moment 

• Inloggning med användarnamn som skapas specifikt för 
kursvärderingen 

• Möjligt använda frågor från tidigare enkäter då nya 
skapas 

 
 

Statsvetenskapliga institutionen24 
Statsvetenskapliga institutionen, juridiska institutionen, konstvetenskapliga 
institutionen, historiska institutionen och pedagogiska institutionen driver ett samarbete 
kring en gemensam portal. Portalen möjliggör för lärare att publicera information till 
studenter på olika kurser. Till hösten planerar man att skapa en komponent i portalen 
som gör det möjligt att genomföra kursvärderingar. Denna funktion väntas dock inte 
vara aktuell att använda vid samtliga nämnda institutioner, utan i första hand kommer 
statsvetenskapliga institutionen att kunna använda systemet. Denna institution har 
kommit längst i sitt arbete att använda IT för studentinformation. I dagsläget utförs 
kursvärderingarna pappersbaserat och det finns ett standardformulär som anpassas efter 
vilken litteratur etc. som använts under kursen. Kursansvarig är ansvarig för att 
sammanställa en kursrapport vid kursens slut. 
 

                                                 
24 Intervju med Peter Knutar och Thomas Wikman 030617 
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Redan idag genomförs en kursvärdering över Internet för MFS-kursen25 som ges i 
samarbete med Sida. Det finns dock inget användargränssnitt för att redigera 
utformningen av kursvärderingen och resultatet måste bearbetas manuellt. 
 
Kursvärderingen kommer att ligga bakom den befintliga inloggningen i portalen: Redan 
idag krävs ofta inloggning för att ta del av viss kursinformation, även om detta samt 
mängden information som publiceras i portalen varierar mycket mellan de aktuella 
institutionerna och involverade lärare. Kursvärderingen kommer att vara tillgänglig 
under en period som anges av kursansvarig i kursens schema, där det även kommer att 
vara möjligt att boka en datasal i vilken studenterna kan besvara kursvärderingen.  
 
Systemet som ska byggas kommer att bestå av tre olika typer av frågor: Globala frågor, 
lokala frågor och privata frågor. De globala frågorna är gemensamma för samtliga 
kursvärderingar (samtliga samarbetande institutioner), de lokala varierar mellan de olika 
institutionerna (institutionsstyrelsen) och de privata kan variera mellan olika kurser 
(kursansvarig). Då kursansvarig ska skapa de privata frågorna ska det finnas möjlighet 
att välja dessa från en frågebank. Det ska dock inte vara för lätt att plocka in och skapa 
egna frågor, eftersom det skulle kunna leda till alltför långa enkäter. Det finns även 
tankar kring att ställa olika frågor beroende på hur studenten svarar, t.ex. ställa 
följdfrågor om en student upplevt något som mycket dåligt eller bra. Systemet ska 
dessutom automatiskt generera ett förslag på vilka privata frågor som ska användas 
baserat på vilka moment som ingår i schemat för kursen. Dessa kan sedan redigeras av 
kursansvarig innan de används. De lokala frågorna ska inte förändras i för hög 
utsträckning över tiden, för att säkerställa jämförbarhet mellan olika kurser och 
kurstillfällen. Detta gör att man kommer att kräva att beslut fattas i 
institutionsstyrelserna för att ändra dessa frågor.  
 
Redan nu finns ett system för inloggning i portalen som bygger på att 
studentinformation hämtas från Uppdok. En ny version av Uppdok kommer till hösten, 
vilket gör att man inte vet om detta kommer att fungera på samma sätt framöver. 
Inloggningen i portalen gör att vilka som besvarat enkäten och vilka som inte besvarat 
enkäten kan registreras. För att få hög svarsfrekvens har man tänkt indikera för 
studenten vid inloggning i portalen om någon kursvärdering väntar på att bli ifylld. Det 
finns även möjlighet i portalen att skicka ut information via e-post till kursdeltagarnas 
student-epostadresser. Man upplever att en majoritet av studenterna använder dessa e-
postadresser, antagligen tack vare att institutionen aktivt försöker få nya studenter att 
skaffa ett UpUnet-S-konto26. Kursansvarig kommer att behöva påminna studenterna om 
att genomföra kursvärderingar, enligt Peter Knutar. Det är inte bestämt om 
kursvärderingen som lämnas in ska lagras med information om vilken student som 
lämnat in kursvärderingen. Fördelen med att lagra denna information är att man då kan 
följa vad en student anser om kurser över tiden.  
 
Resultatet kommer att sammanställas och presenteras för kursansvarig, och denna 
kommer att kunna välja vilka fritextsvar som ska finnas med i kursrapporten. Man ser 
dock ett värde i att alltid behålla all data som lämnats in i systemets databas för 
eventuellt framtida bruk och har som princip att aldrig modifiera den ursprungliga 
informationen i databasen. Kursrapporten, vilken även innehåller en kommentar från 
kursansvarig lärare, publiceras redan idag på nätet (även om man nyligen bytt system, 
                                                 
25 Minor Field Studies 
26UpUnet-S är Uppsala universitets datornät för studenter. 
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vilket kräver att de gamla filerna konverteras till det nya systemet, ett arbete som ännu 
inte är klart). Eventuellt kommer rapporten att innebära att vissa frågor korsas mot 
varandra, om det är vissa frågor som är särskilt intressanta att studera. Det kommer inte 
att vara möjligt för kursansvarig att själv välja vilka svar som ska jämföras.  
 

Sammanfattning Statsvetenskapliga institutionen 

Idag används en enkel webbenkät för kursvärdering av en kurs. 
Till hösten finns dock planer på att skapa en 
kursvärderingsfunktion kopplad till den portal som används av 
institutionen.  

• Den befintliga webbenkäten administreras av IT-
personalen som arbetar direkt mot bakomliggande 
databaser. 

• Det planerade systemet ska ha en hierarki av frågor, varav 
en del ska kunna ändras av kursansvarig lärare 

• I det planerade systemet ska enkäten besvaras efter att 
studenten loggat in och påminnelser ska visas i portalen 
och skickas via e-post. 

 
 

Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle27 
På STS-programmet arbetar man sedan vårterminen 2002 med webbaserade 
kursvärderingar. Lärplattformen Ping Pong som är ett webbaserat verktyg för 
distanskurser och kursinformation används. Systemet har även en funktion för 
kursvärderingar. Alla kursvärderingar för kurser inom programmet sköts sedan hösten 
2002 av en amanuens anställd på 20 %.  
 
Studenterna besvarar kursvärderingarna genom att gå till Ping Pongs Internetadress28 
och där logga in med sitt UpUnet-S lösenord. Efter inloggningen hamnar man i Ping 
Pongs entré, där de Ping Pong kurser man är registrerad på visas. Genom att klicka på 
kursen som heter ”Kursvärdering i …” kommer man via en informationssida in i den 
aktuella enkäten. Vissa studenter har upplevt problem då de använder sin dator hemma 
om den inte är konfigurerad som datorerna vid Uppsala universitet, exempelvis om man 
använder andra webbläsare. Det går att lämna in enkäten blankt.  
 
Att skapa enkäter i Ping Pong sker med hjälp av ett användargränssnitt med flyttbara 
kort. Varje frågetext och varje fråga representeras av ett kort som kan flyttas genom att 
de dras med musen. Användargränssnittet är inte helt självinstruerande och blir 
dessutom svårhanterligt vid större enkäter. Det går att importera enkäter från tidigare 
kurser om man har behörighet till dessa. Det finns ingen möjlighet att importera enstaka 
frågor. Ping Pong är utvecklat för betydligt mer än bara kursvärderingar och för att 
skapa en kursvärdering krävs en viss kännedom om systemets uppbyggnad även i 
övrigt.  
 

                                                 
27 Författarens egna erfarenheter från programmet. 
28 http://wbl.uu.se 
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Kursvärderingarna besvaras inte på schemalagd tid. De blir möjliga att besvara i slutet 
av perioden och stängs efter cirka tre veckor. Under våren 2002 tillfrågades studenterna 
om vad de ansåg om att utföra kursvärderingarna på Internet och de var över lag mycket 
positiva. Flera lyfte fram möjligheten att besvara enkäten vid ett tillfälle man själv 
väljer och att det är enklare att skriva med tangentbord än på ett papper. Fritextsvaren 
tenderar att bli betydligt fylligare då kursvärderingarna besvaras på Internet.  
 
Administrationen av Ping Pong sköts av IT-stöd vid Uppsala universitet. Det inkluderar 
bland annat att skapa nya kurswebbplatser samt tilldela behörighet. Studenterna kopplas 
till kursvärderingarna genom administratörsfunktionen för Uppsala universitets 
studentportal. Detta gör att studenter registrerade på kursen i Uppdok automatiskt 
hamnar i rätt kurswebbplats i Ping Pong (uppdatering sker varje natt).  
 
Administratören av kursvärderingarna har ingen möjlighet att se vad en enskild student 
har svarat, men information om vem som svarat vad lagras i systemet. Det går att se 
vilka som besvarat enkäten och vilka som återstår. Om färre än tre personer besvarat 
enkäten går det av integritetsskäl inte att se resultatet. Sammanställningen av resultatet 
presenteras grafiskt och fritextsvaren listas. För att ta bort olämpliga fritextsvar kopierar 
man sammanställningen till en ordbehandlare innan den vidarebefordras till 
kursansvarig lärare, programråd, Uppsala teknolog- och naturvetarkår m.fl. Man gör 
även en version där fritextsvaren sammanfattats för att underlätta läsningen. Lärarnamn 
ersätts i regel med initialer.  
 
Svarsfrekvensen ligger i regel mellan 70 och 95 %. För att höja svarsfrekvensen skickas 
e-postmeddelanden ut i flera omgångar, samt individuella påminnelser till dem som inte 
besvarat enkäten. Dessutom skickas en lista med dem som inte besvarat enkäten ut till 
samtliga kursdeltagare, för att man gemensamt ska kunna påminna dessa. Utöver e-
postmeddelanden uppmanas föreläsarna på de nya kurserna att påminna om 
kursvärderingarna på föreläsningar och vid någon föreläsning brukar godis delas ut för 
att påminna om kursvärderingarna.  
 
En sammanfattning av kursvärderingen publiceras på den del av programmets hemsida 
som endast är tillgänglig för studenter inom programmet. Dessutom skriver varje 
kursansvarig lärare en kommentar till kursvärderingen och hur man planerar att utveckla 
kursen. Även denna publiceras på programmets hemsida.  
 

Sammanfattning STS-programmet 

Samtliga kurser inom programmet värderas i lärplattformen 
Ping Pong. Administrationen sköts av en arvoderad student.  

• Bra svarsfrekvens tack vare olika former av påminnelser 

• Onödigt komplext system reducerar användarvänligheten 

• Automatisk koppling till Uppdok via universitetets 
studentportal 
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Teologiska institutionen29 
På de nätkurser som erbjuds vid teologiska institutionen använder man en Open source-
lösning för att tillhandahålla kurswebbplatser med exempelvis kursinformation, forum 
och filer. Till denna plattform finns det möjlighet att lägga till olika moduler beroende 
på vilka funktioner som behövs. Bland annat finns det möjlighet att lägga till moduler 
för undersökningar av olika slag. I dagsläget finns det ingen modul som är speciellt 
anpassad för kursvärderingar, men utbudet av moduler utvecklas ständigt. Ett antal 
universitet i Tyskland har valt att satsa på denna plattform, vilket gör att utbudet av 
moduler med anknytning till undervisning troligen kommer att öka kraftigt. 
Utvecklingen av moduler sker av olika användare runt om i världen och de är oftast likt 
plattformen kostnadsfria. Driften av systemets databaser30 sköts av IT-stöd vid Uppsala 
universitet som även är ansvariga för det webbhotell där hemsidorna finns31. 
 
Det finns ingen koppling mellan systemet och Uppdok. Istället låter man studenterna 
registrera sig på kursen genom att själva skapa konton i systemet med hjälp av ett 
speciellt formulär på kurswebbplatsen. Vilka som skapat konto i systemet kontrolleras 
sedan mot en lista över vilka som är antagna till kursen, så att ingen som inte blivit 
antagen kan börja på kursen. Det är få av studenterna vid institutionen som har ett 
UpUnet-S-konto, vilket gör att man föredrar att administrera egna användarnamn och 
lösenord som väljs i samband med registreringen. Systemet kommer till hösten 2003 att 
användas på fem nätkurser vilka tillsammans omfattar mer än 300 studenter. Då 
systemet användes för kursvärderingar under våren fick man en hundraprocentig 
svarsfrekvens på en kurs med cirka 30 deltagare, utan att på något sätt påminna 
deltagarna utöver länken som visades på kurswebbplatsens startsida.  
 
Kursvärderingsenkäten skapas av Peter Andersson i samråd med lärare på kursen. 
Enkäterna skapas i systemet och det är möjligt att återanvända gamla enkäter. Det är 
dock inte möjligt att enbart importera enstaka frågor till en ny enkät. Peter Andersson 
står även för sammanställningen av resultatet (vilket han även ansvarar för på de 
traditionella kurserna vid institutionen, där kursvärderingarna besvaras på papper). 
Sammanställningen av resultatet publiceras på kurswebbplatsen samt delges lärare på 
kursen. Det är möjligt att ha olika behörigheter för olika användare i systemet och Peter 
Andersson är ensam om att kunna se resultatet av de olika frågorna. För att analysera 
resultatet används SPSS32, även om det finns moduler för att presentera resultatet direkt 
i systemet.  
 
Enkätsvaren lagras i en tabell utan information om vem som lämnat in vilka svar. 
Information om vilka som lämnat in enkäten lagras dock i en annan tabell, så att man 
kan se vilka som inte besvarat enkäten. För att få studenterna att känna sig trygga över 
att lämna in kursvärderingsenkäter i systemet har de informerats grundligt om hur 
systemet är uppbyggt och att lärarna endast tar del av det sammanställda resultatet.  
 

                                                 
29 Intervju med Peter Andersson 030812 
30 MySQL-databaser 
31 De dynamiska hemsidorna är programmerade i PHP. 
32 Ett datorprogram för statistiska analyser. 
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Sammanfattning Teologiska institutionen 

På nätkurserna vid institutionen används ett Open Source-
system. Till detta finns moduler för att genomföra 
enkätundersökningar. 

• Inga inköpskostnader 

• Systemet är anpassningsbart av programmeringskunniga 

• Hög svarsfrekvens 
 

 

Linköpings universitet 
Teknisk fakultet vid Linköpings universitet har hunnit långt med att kursvärdera på 
Internet. Hösten 1999 startade det system man idag använder för kursvärderingar vid 
teknisk fakultet på Linköpings universitet (samt idag vissa kurser på filosofisk fakultet). 
I början fanns problem med en för lång och abstrakt kursvärderingsblankett. Den nya 
blanketten bantades dock ner till en som var mer lik den ursprungliga med cirka 10 
frågor. Under höstterminen 2002 genomfördes 477 kursvärderingar och under våren 600 
kursvärderingar med hjälp av systemet.  
 
Svarsfrekvensen varierar mycket, men ligger i snitt på ungefär 40 %. För att få upp 
svarsfrekvensen jobbar man nu med ett nytt system som ska bli lättare att hantera för 
lärare, så att dessa i större utsträckning engagerar sig i kursvärderingsarbetet. Hypotesen 
är att ju fler kursspecifika frågor som läraren lägger till kursvärderingen, desto mer 
upplever studenterna att läraren faktiskt bryr sig om kursvärderingen. Man arbetar även 
med kåren för att påtala vikten av att göra kursvärderingar. I slutet av 
kursvärderingsperioden skickas ett e-postmeddelande ut till dem som har någon 
obesvarad kursvärdering för att påminna om detta. Den information som finns om e-
postanvändningen visar att portalanvändningen och användningen av e-post är hög på 
både teknisk fakultet och filosofisk fakultet. Bland de studenter som är registrerade på 
program är samtliga studenter registrerade för att kunna använda portalen. Från 
universitetets sida tas för givet att studenterna tar del av information som skickas ut per 
e-post. För att ytterliggare höja svarsfrekvensen uppmanas också kursansvarig att påtala 
vikten av att besvara kursvärderingar. I vissa fall har lärare bokat en datasal för att 
besvara kursvärderingen, men det är inget som rekommenderas. Istället uppmanas 
lärarna att låta studenterna besvara kursvärderingen när de själva önskar. I 
kursvärderingsprocessen ingår dessutom uppföljning av de kurser vars kursvärderingar 
utmärker sig, såväl kurser som får positiv kritik som de som får negativ kritik. 
Kursvärderingsresultatet ingår även som en parameter till de balanserade styrkort33 man 
arbetar med vid universitetet.  
 
Systemet har fyra behörighetsnivåer: student, lärare, studierektor och ledamot i nämnd 
(som fattar beslut som rör flera institutioner). Studenten kan besvara enkäter för de 
kurser hon/han är registrerad på samt ta del av medelvärdet för den fråga som är 
övergripande för hela kursen (dock under förutsättning att medelvärdet är högre än 2,4 
samt att svarsfrekvensen är över 35%). Lärare kan ta del av resultaten utom 

                                                 
33 Balanserade styrkort är ett sätt att mäta prestation, genom att sammanfatta en rad olika finansiella och 
icke-finansiella mått.  
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fritextsvaren för samtliga kurser på den institution som han/hon tillhör. Studierektor kan 
ta del av all inlämnad information för den aktuella institutionen. Ledamöterna kan ta del 
av all information för samtliga institutioner. Att lärare inte får ta del av fritextsvaren är 
en överenskommelse mellan fakultetsledningen och prefekterna. Det är sedan upp till 
personalansvarig på institutionen att avgöra hur läraren i fråga ska få ta del av resultatet. 
För ledamöterna sker ingen bearbetning av fritextsvaren alls, utan alla kommentarer 
visas. Frågan om fritextsvar och att lärarnas integritet har varit uppe till diskussion som 
en facklig fråga, och det pågår ständigt en debatt om vem som bör få ta del av vad.  
 
Studentkåren hade tidigare önskemål om att man skulle ha möjlighet att lämna namn på 
kursvärderingarna. Detta skulle dock kunna innebära att de som vill vara anonyma inte 
blir det till följd av uteslutning, så man låter inte studenterna uppge namn. I dagens 
system finns ingen koppling mellan svaren och den enskilda studenten, men man 
noterar vilka som besvarat en viss enkät.  
 
I varje enkät ingår en viss uppsättning standardfrågor som läraren inte har möjlighet att 
redigera. Till dessa kan läraren addera fler frågor med anknytning till den aktuella 
kursen. Läraren kan också ange mellan vilka tider kursvärderingen ska vara möjlig att 
besvara. Om läraren inte lägger till några frågor eller anger någon tid skapas en 
kursvärdering enbart med standardfrågorna som visas under den fastställda 
kursvärderingsperioden, vilken börjar två dagar före tentamensperioden och slutar några 
dagar efter tentamensperioden.  
 
Ett problem med det nuvarande systemet är att lärarna tycker att det är för komplicerat 
att skapa egna frågor till kursvärderingen. Vissa lärare har dessutom upplevt 
kompabilitetsproblem med den webbläsare och det operativsystem de använder. Detta 
har t.o.m. lett till att vissa lärare på eget initiativ gått tillbaka till klassiska 
pappersenkäter för att kursvärdera. Detta har förbjudits från fakultetsledningens sida, 
vilket visar på den starka ambitionen att helt gå över till webbaserade kursvärderingar.  
 

Sammanfattning Linköpings universitet 

Teknisk fakultet använder universitetets studentportal för 
samtliga kursvärderingar. 

• Låg svarsfrekvens har gjort att man till hösten ska lansera 
en ny version av systemet 

• Hantering av fritextsvar har varit/är en komplicerad fråga 
som idag löses genom att lärare inte kan ta del av 
fritextsvaren 

• Läraren har möjlighet att komplettera med egna frågor till 
en uppsättning universitetsgemensamma frågor 

• Enskilda initiativ för att genomföra pappersbaserade 
kursvärderingar har avstyrts från centralt håll 

 
 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Vid SLU finns sedan våren 2003 ett system för kursvärderingar som är integrerat i 
studentportalen. Systemet är utvecklat av IT-byrån, som är en enhet inom SLU, på 
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uppdrag av IT Pedagogiskt centrum vid SLU. Hittills har endast cirka 35 
kursvärderingar genomförts inom systemet vilket resulterat i drygt 400 inlämnade svar 
totalt. Någon statistik över svarsfrekvens och liknande finns ännu inte tillgänglig för de 
genomförda kursvärderingarna. Erfarenheterna från lanseringen av portalens funktioner 
för att skapa kurshemsidor visar dock att det tar lång tid att få lärarna inom universitetet 
att börja använda en ny funktion.  
 
Tidigare har ett webbaserat system, helt fristående från portalen, erbjudits för 
kursvärderingar. I detta system fanns det inte möjlighet för lärare att skapa egna frågor i 
kursvärderingsenkäten. Denna funktion har dock efter önskemål införts i det nya 
systemet, och läraren kan i detta lägga till upp till 20 frågor efter de standardfrågor som 
är gemensamma för alla kursvärderingar. Av de gemensamma frågorna måste samtliga 
besvaras för att det ska vara möjligt att lämna in enkäten.  
 
Då en lärare skapar en kursvärdering i portalens administratörsgränssnitt får denna hitta 
på en fyrasiffrig kod. Denna kod måste studenterna ha för att kunna besvara 
kursvärderingen, detta för att kontrollera att endast kursdeltagare besvarar enkäten. Det 
finns dock i princip möjlighet för en student att lämna in flera svar, eftersom en och 
samma kod används av samtliga studenter och alltså kan användas vid fler än ett 
tillfälle. Koden delges studenterna exempelvis genom att föreläsaren skriver upp koden 
på tavlan vid kursens sista föreläsning. Säkerheten i systemet har dock inte varit något 
problem och all aktivitet loggas med tid och IP-nummer, information som kan användas 
för att följa upp eventuellt missbruk av systemet.  
 
I svarsformuläret uppmanas studenten att ange sitt namn. Namnet sparas skilt från 
svaren, men ger läraren möjlighet att se vilka som besvarat kursvärderingen. Det finns i 
dagsläget ingen möjlighet att se vilka som inte besvarat kursvärderingen eller att 
påminna dessa. Det finns planer på att ytterliggare integrera kursvärderingsverktyget 
gentemot portalen, bland annat genom att påminna studenterna om obesvarade 
kursvärderingar då de loggar in i systemet, genom att enbart låta registrerade studenter 
besvara kursvärderingen (och på detta sätt slippa systemet med en kod) samt genom att 
ge läraren information om vilka registrerade studenter som inte besvarat 
kursvärderingen.  
 
Sammanställningen av kursvärderingen är tillgänglig för alla lärare med 
administrationsrättigheter för kurswebbplatsen. Den lärare som skapat kurswebbplatsen 
kan ange vilka andra lärare som ska ha denna behörighet. I sammanställningen finns det 
möjlighet att se den enskilda enkäten för en respondent som skrivit ett visst fritextsvar. 
Detta sker genom att alla fritextsvar i sammanställningen är länkar till enkäten från 
vilken svaret härstammar. Det går även att bläddra bland de inlämnade enkäterna. Det 
finns ingen möjlighet att exportera resultatet till något externt program. Hur 
sammanställningen delges andra än lärarna i kursen, exempelvis kursdeltagarna och 
övriga inom institutionen, är helt upp till lärarna på kursen.  
 
I alla kursvärderingar ställs en fråga om kön. I sammanställningen visas information om 
hur svaren är fördelade på kön och då en enskild enkät visas finns information om 
respondentens kön. Denna information visas dock inte i de fall då få kvinnor eller män 
besvarat enkäten, eftersom det då skulle vara möjligt att dra slutsatser om vad en enskild 
student svarat. Det finns inte någon möjlighet för läraren att fråga efter annan 
bakgrundsinformation, exempelvis ålder.  
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Sammanfattning SLU 

SLU har under våren 2003 byggt in funktioner för att genomföra 
kursvärderingar i den befintliga studentportalen. 

• Kursvärderingen skapas utifrån en mall som är likadan för 
samtliga kurser, kursansvarig kan dock lägga till egna 
frågor i slutet av kursvärderingen 

• Det finns ännu ingen statistik tillgänglig över 
svarsfrekvens och liknande 

• Sammanställningen med fritextsvar är tillgänglig för alla 
lärare med administrationsbehörighet 

 
 

Kommersiella produkter 
Det finns många produkter på marknaden för olika former av elektroniska 
enkätundersökningar. Ciceronex och Pollux är exempel på företag som finns på den 
svenska marknaden och säljer olika typer av produkter för webbaserade enkäter34. Luvit 
och Underlag är också svenska företag, men deras produkter är i högre utsträckning 
specifikt anpassade för kursvärderingar.  

Easyresearch, Ciceronex 
Easyreasearch är en produkt för webbaserade enkäter som säljs av företaget Ciceronex. 
Systemet har aldrig använts för kursvärderingar inom universitetsvärlden, men däremot 
för kursvärderingar inom andra organisationer.  
 
Systemet har ett mycket välutvecklat användargränssnitt både för den som besvarar 
enkäten och för den som administrerar undersökningen. Det finns möjligheter att dela 
upp enkäten så att endast några frågor visas per sida. Det är även möjligt för den som 
besvarar enkäten att besvara en del av enkäten, för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Det 
finns också goda möjligheter att använda tidigare frågor eller enkätmallar, genom att 
enkelt klippa och klistra mellan de olika enkäterna. Det är dessutom lätt att anpassa 
enkäterna efter den grafiska profilen, eller på annat sätt anpassa enkätens utseende. Om 
man ska ha möjlighet att se vilka som besvarat enkäten krävs att alla respondenter har 
en fungerande e-postadress eller att koder som genereras av systemet distribueras på 
annat sätt. I de fall då det är möjligt att använda e-post är det mycket lätt för 
respondenten att besvara kursvärderingen genom att följa en länk i e-postmeddelandet.  
 
Sammanställningen av resultatet presenteras grafiskt och kan hämtas som Word, HTML 
eller Excelfil. Det finns även möjlighet att skapa en sammanställning som kan länkas till 
från andra platser eller i ett e-postmeddelande. Det finns goda möjligheter att analysera 
delmängder av resultatet med hjälp av så kallade analysfilter (till exempel se en 
sammanställning för enbart de personer som besvarat en fråga på ett vissa sätt).  
 

                                                 
34 Fler företag som erbjuder verktyg för webbundersökningar kan hittas på hemsidan för EU-projektet 
WebSM (http://www.websm.org). 
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Prissättningen bygger på en blandning av fast pris och att man får betala för hur mycket 
man använder systemet. För att få använda systemet och ta del av uppdateringar betalar 
man 35000 per år. Till detta kommer en avgift per enkät på 10 kr upp till 500 enkäter, 
därefter 2 kr per enkät. Man är dock öppen för andra sätt att prissätta produkten. 
 

Sammanfattning Easyresearch 

Produkt för enkätundersökningar via webben.  

• Har aldrig använts för kursvärderingar i 
universitetsvärlden 

• Bygger på att länkar med unika koder skickas ut till 
respondenterna via e-post 

• Avancerat men lättanvänt användargränssnitt för 
sammanställning, enkätutformning och ifyllande av enkät 

 
 

E-Val, Luvit 
Luvit säljer framför allt en hel lärplattform, men har även en produkt kallad e-Val som 
är gjord enbart för utvärderingar. Det är en kursvärderingsdel från lärplattformen som 
man har isolerat till en egen produkt. Verktyget används bland annat vid Lunds 
universitet, Högskolan i Kristianstad och Blekinge högskola, men det är i samtliga fall 
upp till läraren att avgöra om E-Val ska användas eller om man ska genomföra en 
pappersbaserad kursvärdering.  
 
Användargränssnittet är lättanvänt men innehåller många inställningsmöjligheter och 
mycket information, vilket i många situationer antagligen kan upplevas som 
förvirrande. Att besvara enkäten är mycket enkelt och man kommer till enkäten genom 
att följa en länk i ett e-postmeddelande.  
 
Man har märkt att svarsfrekvensen på sikt ökar, då det är lätt att ge studenterna 
feedback. Om kursvärderingen ska vara besvarad före en viss dag är det möjligt att 
presentera resultatet dagen efter. De som inte besvarat enkäten kan påminnas med hjälp 
av e-post.  
 
Systemet har flera olika behörighetsnivåer; superadministratör, enkätskapare och 
respondenter. Enkätskaparna kan dela med sig av sina enkäter genom att ange vilka 
andra enkätskapare som ska ha tillgång till enkäten. Superadministratören kan skapa 
grupper av användare samt skapa mallar för olika grupper eller för samtliga användare. 
Om flera enkäter utgår från samma mall finns det möjlighet att skapa 
sammanställningar/statistik där svaren för olika kurser jämförs.  
 
Studenter kan importeras till systemet genom att dess e-postadresser anges manuellt 
eller genom att e-postadresserna läses in från en fil. Filen kan vara formaterad på valfritt 
sätt då systemet automatiskt plockar ut e-postadresser från filen.  
 
Det går att radera alla svar en person har angivit, men det går inte att radera enskilda 
fritextsvar. Det går även att ange vilka enkätskapare som ska ha behörighet att göra 
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sammanställningar, dvs. ta del av fritextsvar. Det finns mycket goda möjligheter att göra 
korstabeller.  
 
Det finns två olika prissättningsmodeller: Ett alternativ är att betala 500 kr per 
genomförd enkät inklusive drift. Det andra alternativet är att betala en licens som ger 
rätt till fri användning, vilket kostar 15 000 kr per år.35  
 

Sammanfattning Luvit 

Produkt som isolerats från kursvärderingsfunktionen i Luvits 
lärplattform.  

• Avancerade funktioner för statistik, sammanställning och 
enkätutformning 

• Bygger på att länkar med unika koder skickas ut till 
respondenterna via e-post 

• Flera olika behörighetsnivåer och möjlighet att styra vilka 
personer som ska ha tillgång till exempelvis 
sammanställningar med fritextsvar 

 
 

Pollux 
Pollux system för utvärderingar har använts hos ett antal företag och inom 
universitetsvärlden för undersökningar (bl.a. KTH, Chalmers). Man har dock aldrig 
använt systemet för kursvärderingar på något universitet.  
 
Systemet skickar ut e-postmeddelanden till alla respondenter i vilket det finns en länk 
som leder direkt till enkäten. I länken finns även en kod som gör att systemet kan 
registrera vilka som hämtat enkäten. Det finns möjligheter att skicka ut e-post till dem 
som inte besvarat enkäten samt få information om vilka e-postadresser som inte 
fungerar. För att importera studenter till systemet klistrar man in en textfil som är 
utformad enligt vissa specifikationer.  
 
Vid skapande av enkäter finns det möjlighet att använda frågor och enkäter som använts 
tidigare. För mer omfattande redigeringsarbete i enkäterna används ett specialanpassat 
programeringsspråk, som liknar HTML, vilket används för att göra hemsidor.  
 
Resultatet sammanfattas och presenteras som en hemsida. Det är möjligt att på olika sätt 
filtrera resultatet och få fram information om en viss kategori av studenter. Det är även 
möjligt att redigera inlämnade svar eller ta bort vissa svar helt. För att där ytterligare 
bearbeta informationen kan man få ut resultatet som en Excelfil.  
 
Systemet har ett system för olika behörighetsnivåer. En superadministratör kan skapa 
nya användare i systemet och ge dessa olika typer av behörigheter. Bland annat kan man 
kontrollera vilka användare av systemet som ska kunna läsa fritextsvar samt vilka som 

                                                 
35 Till detta kommer installation av systemet som kostar runt 10 000 kr eller drift hos Luvit för 1 000 kr 
per månad.  
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ska kunna skapa enkäter. Man kan även ha olika grupper av användare som delar på 
gemensamma enkätmallar etc.  
 
Enligt vad som framkom i samtalen med Pollux är priset för de delar av systemet som är 
aktuella för kursvärderingar runt 70 000 kronor för obegränsad tid. Till detta kommer 
kostnader för anpassningar, vilket rör sig om minst 20-25 timmar (á 900 kr).  
 

Sammanfattning Pollux 

Produkt för undersökningar och relationshantering över 
Internet.  

• Har använts för undersökningar inom universitetsvärlden, 
men aldrig för kursvärderingar 

• Bygger på att länkar med unika koder skickas ut till 
respondenterna via e-post 

• Vilka behörigheter olika användare eller grupper av 
användare har är lätt att anpassa via ett 
administratörsgränssnitt 

 
 
 

Underlag 
Företaget Underlag säljer en produkt speciellt utformad för kursvärderingar. Produkten 
har utvecklats i nära samarbete med utbildningar vid Sahlgrenska sjukhuset och 
läkarutbildningen där. I dagsläget använder man systemet för kursvärdering av ungefär 
20 kurser. Man har även varit i kontakt med representanter för det nya läkarprogrammet 
vid Uppsala universitet.  
 
Systemet använder studenternas e-postadresser för utskick och genererar specifika 
koder till varje student. Genom att följa en länk i e-postmeddelandena i systemet 
kommer studenten direkt till en enkät. I länken finns även studentens kod, vilket gör att 
systemet kan hålla ordning på vilka studenter som svarat. De studenter som inte 
besvarat enkäten påminns i flera omgångar.  
 
Svarsfrekvensen har enligt företaget inte legat under 70 % för någon av 
kursvärderingarna som genomförts på Sahlgrenska sjukhuset. Man har även ställt frågor 
till studenterna om vad de tycker om webbaserade kursvärderingar, och de allra flesta är 
mycket positiva till detta sätt att fylla i kursvärderingar. Det som studenterna lyfter fram 
är möjligheten att själva välja när man ska fylla i kursvärderingen och inte tvingas att 
fylla i den exempelvis direkt efter tentamen. Man är noga med att garantera 
studenternas anonymitet. Detta sker dels genom kryptering och att man i 
användargränssnittet inte kan se vem som svarat vad.  
 
Resultatet sammanställs och presenteras på en hemsida, men kan även exporteras till 
Wordfil, Excelfil eller Pdf-fil. Det finns möjlighet att beskära/filtrera resultatet för att se 
om vissa typer av studenter besvarar frågorna på ett visst sätt. Fritextsvaren listas och 
behandlas i dagsläget manuellt; en pappersutskrift skrivs ut och gås igenom med 
studentrepresentanter och olämpliga kommentarer stryks. I systemet finns tekniska 
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möjligheter att låta kursansvarig stänga av vissa personer eller vissa svar, men det finns 
oro för att detta ska undergräva studenternas förtroende för systemet.  
 
Utformningen av enkäterna sker i dagsläget av Underlag. Det finns ett relativt lättanvänt 
användargränssnitt för att låta kunderna utforma enkäterna, men detta används inte. 
Man ser problem ifall någon skulle ändra en fråga under tiden som en enkät besvaras 
eller om många personer är inne och ändrar i enkätens utformning.  
 
Studenternas e-postadresser förs in i systemet manuellt genom en textfil som importeras 
in i databasen. Man använder inte enbart studenternas student e-postadresser, utan 
kursansvarig låter studenterna själva ange sina adresser vilka manuellt matas in i 
systemet. Man håller på att implementera en funktion som gör det möjligt för 
kursansvariga att själva att importera e-postadresser från en fil.  
 
Behörigheterna i systemet är uppdelade i tre nivåer. Först en lärarnivå där man kan 
ändra och titta på resultatet för en enkät, sedan en högre nivå där nya enkäter kan skapas 
samt administreras. Den tredje och högsta nivån kan administrera alla enkäter, grupper 
av enkäter samt grupper av användare.  
 
Underlag föredrar att sköta driften av systemet samt tillhandahålla support till 
användarna, men kan tänka sig andra former. I en situation där systemet används 
regelbundet i större omfattning kan kostnaden per kurs ligga på några hundralappar.  
 

Sammanfattning Underlag 

Produkt som utvecklats för kursvärderingar på Sahlgrenska 
sjukhuset.  

• Hög svarsfrekvens genom påminnelser via e-post 

• Bygger på att länkar med unika koder skickas ut till 
respondenterna via e-post 

• Olika behörighetsnivåer för olika typer av användare  

• Helt anpassat för kursvärderingar 
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Diskussion och slutsatser 

Hinder för att övergå till webbaserade kursvärderingar 
För att studenterna ska besvara kursvärderingarna elektroniskt krävs förutom motivation 
lättillgängliga datorer. Många studenter har dator hemma och kan därför besvara 
enkäten på ett enkelt sätt där, men kursvärderingen måste även på ett smidigt sätt kunna 
besvaras av dem utan tillgång till dator hemma. På de utbildningar där datorer och 
datasalar i hög utsträckning används i undervisningen kan det vara lättare att göra en 
webbaserad kursvärdering tillgänglig för studenterna. Till denna problematik hör även 
att alla studenter inte använder den student-epostadress som erbjuds av universitet. I 
flera av de undersökta systemen är e-postkommunikation mer eller mindre nödvändigt 
och i vissa system måste studenten ha ett UpUnet-S-konto. I hur hög utsträckning dessa 
tjänster används av studenterna är troligtvis avhängigt hur nödvändiga tjänsterna är för 
att ta del av kursinformation och undervisning, något som varierar kraftigt mellan olika 
institutioner och utbildningsprogram. 
 
Datorstöd för kursvärderingar innebär bland annat tidsvinster vid sammanställningen av 
resultatet, men det krävs fortfarande en vakande hand över fritextsvar samt åtgärder för 
att få studenterna att besvara kursvärderingen. Arbetsbördan försvinner inte i och med 
införandet av webbaserade kursvärderingar, men uppgifterna förändras. I de fall där 
ingen tar på sig ansvaret för den nya typen av uppgifter blir kursvärderingsarbetet 
lidande. Om man inte kan gå över till webbaserade kursvärderingar utan att försämra 
svarsfrekvensen eller utvecklingsarbetet bör man ifrågasätta webben som medium.  
 
I samband med att volymen av webbaserade kursvärderingar vid Uppsala universitet 
ökar finns det anledning att reflektera kring vilken teknisk infrastruktur som ska 
användas och om det bör erbjudas en central infrastruktur istället för att flera lokala 
system utvecklas parallellt. Erfarenheterna från Linköpings universitet visar dock på 
svårigheterna förknippade med att införa ett centralt system. Ett eventuellt centralt 
system bör understödja befintliga välfungerande rutiner för kursvärderingar och inte bli 
en mall för hur kursvärderingar ska genomföras på olika institutioner. Att skapa ett 
system som fungerar tillsammans med den flora av tillvägagångssätt som finns inom 
Uppsala universitet är en svår uppgift och det krävs en genomtänkt lösning för att ett 
centralt system ska bli ett verkligt stöd i kursvärderingsarbetet. Fördelarna med ett 
gemensamt system handlar bland annat om effektivare administration, utbildning, drift 
och support. En övergång till webbaserade kursvärderingar för en institution blir 
dessutom betydligt mer lättillgänglig då det finns ett befintligt system som erbjuds. Om 
detta saknas krävs eldsjälar och tekniskt kunniga personer som kan bygga upp en 
teknisk infrastruktur på egen hand.  
 
Fördelarna och nackdelarna med webbaserade kursvärderingar jämfört med traditionella 
pappersbaserade kursvärderingar kan sammanfattas i följande figur. 
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Studenter 

Fördelar Nackdelar 

• Slipper besvara 
kursvärderingen i direkt 
anslutning till tentamen 
eller på korta raster, vilket 
ofta upplevs som stressigt

• Möjlighet till snabbare 
återkoppling, då vissa 
delar av resultatet kan 
sammanställas mer eller 
mindre automatiskt 

• Måste avsätta egen tid för 
att besvara 
kursvärderingen 

• Risk att kursvärderingen 
besvaras lång tid efter 
kursens slut, vilket kan 
leda till att intrycken 
förvanskats med tiden 

• Krångliga tekniska 
lösningar kan göra att 
kursvärderingen är 
svårare att besvara 

• Kräver tillgång till dator 
samt i många fall lösenord 
till specifika system 

Kursansvarig och övriga lärare 

Fördelar Nackdelar 

• Enklare sammanställning 
av resultatet 

• I vissa system lätt att 
utifrån en mall skapa en 
skräddarsydd enkät för 
kursen  

• Svårare få en godtagbar 
svarsfrekvens 

• Krångliga tekniska 
lösningar kan göra att det 
krävs stor datorvana för 
att kunna genomföra en 
kursvärdering på webben 

Integritetsaspekter 

Fördelar Nackdelar 

• Handstilen kan inte avslöja 
vilken student som lämnat 
in en viss enkät 

 

 

 

• Vissa system gör det 
mycket lätt att identifiera 
studenterna som besvarat 
enkäten 

• Känslig information lagras 
ofta även efter att en 
sammanställning skett, 
d.v.s. gallring genomförs 
ej i systemen 

 

Krav som bör ställas på ett centralt system 
Den information som framkommit under arbetet med denna rapport vad gäller krav på 
ett centralt system för kursvärderingar, kan sammanfattas i följande punkter: 

• Systemet måste vara utformat för att tillgodose höga krav på integritet både för 
responderande studenter och för lärare som undervisar på den kurs som 
kursvärderingen avser. Exempelvis bör det finnas möjlighet att gallra bland de 
inlämnade svaren då en sammanställning är skapad.  

• Systemet måste vara möjligt att använda utan speciell utbildning, både för 
studenter och för den som genomför kursvärderingen. 

  36 (42) 



• Det måste finnas en automatisk koppling mellan systemet och registrerade 
studenter i Uppdok, så att de registrerade studenterna på en viss kurs kan 
importeras till kursvärderingen för kursen.  

• Det skall finnas möjlighet att lätt utgå ifrån mallar och standardenkäter av olika 
slag samt att hämta enstaka frågor från tidigare kursvärderingar. Dessutom 
måste det på ett enkelt sätt gå att skapa nya frågor av olika typer (fritext, olika 
typer av skalor eller en skala i kombination med fritext) 

• Det måste i systemet vara lätt att påminna de personer som inte besvarat enkäten 
eller skicka meddelanden till hela studentgruppen. 

• Den sammanställning som skapas av systemet bör presentera statistiskt material 
grafiskt samt visa hur en person som lämnat en fritextkommentar svarat på den 
aktuella frågan. (exempelvis att man inom parantes efter kommentaren anger 
vilket svarsalternativ som personen kryssat för i enkäten) 

• Systemet måste vara utformat så att det i systemet finns möjlighet att tvätta och 
aggregera fritextsvar. Den sammanställning av kursvärderingen som distribueras 
till studentorganisationer, programråd, studierektor m.fl. bör inte innehålla listor 
med samtliga fritextsvar, utan för att underlätta läsning bör resultatet 
sammanställas av den som ansvarar för kursvärderingen. Detta arbete ska kunna 
utföras inom systemet som används för kursvärderingar. 

• Systemet ska möjliggöra enkel distribution av den sammanställda 
kursvärderingen till studentorganisationer och berörda personer inom 
universitet.  

• Systemet ska möjliggöra enkel distribution/publicering av den sammanställda 
kursvärderingen till studenterna som besvarat kursvärderingen.  

• Informationen som hämtas in av systemet bör lagras på ett sådant sätt att det är 
möjligt att göra jämförelser mellan andra informationsmängder och den 
information som finns i systemet. Exempelvis bör det vara möjligt att i 
framtiden jämföra studieprestationer från Uppdok för en viss kurs med den 
information som finns om kursen i kursvärderingssystemet.  

• Det måste vara frivilligt för den som ska utföra kursvärderingen att välja hur 
man vill genomföra kursvärderingen. Ett webbaserat system som erbjuds bör 
vara så attraktivt att en övergång genomförs genom initiativ på lokal nivå om 
man anser att förutsättningarna vid den aktuella institutionen möjliggör en 
övergång till webbaserade kursvärderingar.  

 

Ping Pong - Ett befintligt centralt system?  
Universitetet äger, underhåller och administrerar redan idag den centrala lärplattformen 
Ping Pong med möjligheter att genomföra kursvärderingar. Kursvärderingsfunktionen är 
en av många olika typer av funktioner som erbjuds i lärplattformen. Eftersom systemet 
och rutiner för dess drift redan finns inom universitetet är det ett tungt vägande 
alternativ framför att utveckla fler mindre system. Via intressegruppen PAUG (Ping 
Pong Academic User Group) finns det möjlighet för Uppsala universitet att styra 
utvecklingen av Ping Pong. Eventuellt kan Ping Pong även vara ett alternativ för dem 
som redan idag använder webbaserade kursvärderingar men är mindre nöjda med sina 
tekniska lösningar.  
 
Fördelarna med Ping Pong handlar främst om integrationen med andra 
universitetsövergripande system samt den centrala driften av systemet. Däremot finns 
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det flera brister hos systemet i fråga om användargränssnitt och vilka funktioner som 
erbjuds. För att Ping Pong ska bli ett bra alternativ krävs därför förändringar av 
systemet som gör det mer anpassat till hur arbetet med kursvärderingar idag går till vid 
Uppsala universitet.  
 
Ping Pong är en hel lärplattform och för att använda kursvärderingsdelen krävs även 
kunskap om hur systemet är uppbyggt i stort och hur man kan anpassa systemet för att 
bara fungera som ett kursvärderingssystem. Luvits produkt E-Val är exempel på en del 
av en hel lärplattform som lyfts ut och blivit tillgänglig som en egen produkt. Självklart 
finns det fortfarande möjlighet att integrera kursvärderingen med övriga delar av 
lärplattformen, men om kursen inte använder andra delar av lärplattformen finns det 
möjlighet att skapa en renodlad kursvärdering. För att Ping Pong ska bli tillräckligt lätt 
att använda i de fall där ansvaret för kursvärderingar hamnar på kursansvarig (som 
därmed gör relativt få kursvärderingar per termin) är det antagligen nödvändigt att 
kursvärderingsdelen i Ping Pong kan lyftas ut från övriga delar av lärplattformen. För 
studenterna handlar det om att mer direkt komma till enkäten samt att i entrén tydligare 
exponera de kursvärderingar man förväntas besvara. För administratören skulle det 
handla om att endast bli erbjuden relevanta funktioner för att kursvärdera och inte andra 
funktioner och begrepp såsom frågor, moment, lektion, aktiva och passiva deltagare, 
bibliotek och chatt.  
 
Det går att importera enkäter36 från andra kurser i Ping Pong som man har 
lärarbehörighet till. Det går dock inte att importera enstaka frågor eller grupper av 
frågor. För att en kursansvarig lärare ska vinna tid genom att använda Ping Pong för 
kursvärderingar är det inte rimligt att behöva skapa en ny kursvärdering från grunden. 
Istället skulle det behöva finnas ett arkiv med frågor och enkäter som kan kopplas 
samman till en komplett enkät. Användargränssnittet för att skapa och redigera enkäter 
är grafiskt och i och för sig lätt att förstå, men större enkäter blir mycket svåra att 
hantera. Ett sätt att förenkla användargränssnittet skulle vara att slå samman korten37 
med frågetext och enkätsvarskorten till ett frågekort där både frågetexten och 
svarsalternativen kan ingå.  
 
Det finns möjlighet att göra grupputskick via e-post med hjälp av Ping Pong. Men i 
dagsläget finns det ingen möjlighet att nå de personer som inte besvarat enkäten, även 
om det i anslutning till sammanställningen går att få fram namnen på dessa personer. 
För att enkelt kunna nå de personer som behöver påminnas borde det gå att skicka e-
postmeddelande endast till dem som inte besvarat enkäten. Bland de kommersiella 
systemen finns det många bra exempel på hur man har gjort det enkelt för respondenten 
att nå enkäten genom att följa en länk i e-postmeddelanden som skickas ut. En liknande 
möjlighet borde finnas då man skickar ut meddelanden i Ping Pong, för att respondenten 
inte ska behöva gå via Ping Pongs entré38.  
 
Sammanställningen i Ping Pong består av en grafisk presentation i form av 
stapeldiagram, medelvärden39 samt fritextsvar listade. Det finns ingen möjlighet att 
bearbeta fritextsvaren i systemet och det finns ingen möjlighet att endast ge vissa lärare 

                                                 
36 Benämns i Ping Pong moment. 
37 För att skapa enkäter i Ping Pong används ett gränssnitt där de olika delarna av enkäten kallas kort.  
38 En miljö där de kurser man är anmäld till finns listade och där man ställer in personliga inställningar etc 
som gäller för samtliga Ping Pong-kurser. 
39 Dessa presenteras dock med upp till 7 decimaler.  
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(eller studierektorer) tillgång till fritextsvaren. Fritextsvaren i anslutning till 
flervalsfrågor grupperas slumpmässigt. I andra system grupperas fritextkommentarerna 
efter vilket svarsalternativ som valts i flervalsfrågan. Det finns inte heller någon 
möjlighet att i Ping Pong göra korstabeller. Man kan dock exportera resultatet till en 
Excelfil för vidare analys. Som kursvärderingarna används inom de undersökta 
institutionerna skulle en exportmöjlighet till Word- eller Pdf-format antagligen 
underlätta arbetet.  
 
Det finns ingen möjlighet att delge studenterna resultatet av kursvärderingen med hjälp 
av Ping Pong. Man skulle kunna tänka sig att resultatet presenterades då man loggade in 
i kursvärderingen då den stängts för svar och då fritextsvaren bearbetats. Det finns inte 
heller något sätt att välja vilken sida som ska visas då kursvärderingen lämnats in, på 
det sätt som man idag på företagsekonomiska institutionen döljer tentamensresultatet 
tills kursvärderingen är inlämnad. Det går inte att komma åt enkäten i Ping Pong utan 
att logga in i systemet, på det sätt som man idag arbetar vid Institutionen för lingvistik 
samt ABM-institutionen.  

Kursvärderingar som en del av studentportalen40 
Uppsala universitets studentportal skulle enligt de ursprungliga planerna innehålla ett 
verktyg för att genomföra kursvärderingar samt ett verktyg för mer generella enkäter till 
studenter. Diversifieringen bland kursvärderingsrutinerna på olika institutioner inom 
universitetet och en oro för att skapa ett facit för hur kursvärderingsarbetet ska utföras, 
gjorde dock att dessa delar av portalen aldrig blev verklighet. I och med att Uppsala 
universitet köpte in Ping Pong blev frågan om enkätverktyg i portalen mindre aktuell, 
eftersom funktionen fanns i det nyinköpta systemet.  
 
Ett genomgående problem under arbetet med portalen har varit de skilda rutinerna och 
arbetssätten inom universitetet. Ett exempel är skillnaden mellan de behov som finns för 
fristående kurser och de som finns för utbildningsprogram. För ett 
kursvärderingsverktyg i portalen skulle ett problem vara tillgången till fritextsvar. På 
vissa institutioner har endast studierektor tillgång till fritextsvar medan andra 
institutioner ger samtliga lärare tillgång till svaren. Ett annat behörighetsproblem dyker 
upp i de fall då kursvärderingarna genomförs av studenter som inte är anställda vid 
universitet. För att få möjlighet att administrera portalen krävs ett UpUnet-konto, vilket 
endast anställda vid universitet kan få.  
 
En möjlig lösning på problemen till följd av institutionernas olikheter är att erbjuda ett 
förhållandevis fristående verktyg där varje institution har möjlighet att konfigurera hur 
kursvärderingarna ska genomföras för kurserna inom institutionerna samt själva sköta 
administrationen av login för dem som arbetar med kursvärderingar. På kurshemsidorna 
som finns i portalen skulle det finnas möjlighet att göra länkar till kursvärderingarna 
samt automatiskt överföra information om de studenter som är registrerade på kursen. 
Det finns dock en risk att två separata system skulle försämra användarvänligheten både 
för studenter och för lärare. Exempelvis måsta antagligen en student som länkar sig 
vidare till en kursvärdering från portalen på nytt logga in för att besvara enkäten. På 
samma sätt måste den som administrerar kursvärderingen logga in på flera olika ställen 
för att göra en kursvärdering och länka studentgrupper till denna.  
 

                                                 
40 Intervju med Gerolf Nauwerck 030808 
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I dagsläget har cirka 2/3 av studenterna vid Uppsala universitet ett UpUnet-S konto, 
vilket krävs för att kunna logga in i portalen. 1/3 av studenterna vid universitet använder 
portalen. Att genomföra kursvärderingar i portalen ställer, på samma sätt som i Ping 
Pong, krav på att en majoritet av kursdeltagarna tillhör de två tredjedelar som har 
skaffat ett konto. 

Ekonomi 
Prisbilden för de kommersiella systemen varierar kraftigt och företagen använder olika 
prissättningsmodeller. För fri tillgång till ett system kan kostnaden variera mellan 15 
000 SEK per år och en engångsavgift på ungefär 70 000SEK. Det finns inget tydligt 
samband mellan pris och hur väl systemet uppfyller de behov som finns i samband med 
kursvärderingsarbete.  
 
Kostnaderna förknippade med att utveckla egna tekniska lösningar på en rad olika 
institutioner är svår att uppskatta. Men antagligen är det inte ekonomiskt försvarbart att 
man utvecklar liknande system för liknande behov istället för att samordna detta arbete i 
möjligaste mån. I samband med undersökningen har det visat sig att kunskapen om 
alternativa system som utvecklats inom universitet är mycket bristfällig. 
Kunskapsöverföringen vad gäller IT-stöd verkar i stort vara obefintlig mellan olika 
eldsjälar och institutioner.  
 
De system som utvecklats inom universitetet är sällan helt självständiga produkter med 
ett tillfredställande administrationsgränssnitt, utan behöver administreras av den person 
som utvecklat systemet. Att sprida ett sådant system till andra inom universitetet är 
alltså förknippat med en del utvecklingsarbete.  
 
Universitetet äger som tidigare nämnts redan idag lärplattformen Ping Pong, i vilken det 
finns möjlighet att utföra kursvärderingar. För detta system finns redan rutiner för 
central drift och administration, rutiner som kan användas även då systemet används för 
kursvärderingar. För att systemet skulle bli ett riktigt bra verktyg för kursvärderingar 
krävs dock modifieringar. Om det är kostnadseffektivt att modifiera Ping Pong framför 
att utveckla ett annat eller nytt system är svårt att bedöma. Ett nytt system skulle på ett 
sätt liknande det i Linköping och på SLU kunna knytas till den befintliga 
studentportalen.  
 

Slutsatser 
Vid Uppsala universitet används idag ett antal olika system för webbaserade 
kursvärderingar och på flera håll finns planer på att införa denna typ av 
kursvärderingssystem. Man arbetar på många olika sätt som ofta grundar sig i olika 
förutsättningar eller olika kursvärderingstraditioner. I takt med att volymen av 
webbaserade kursvärderingar ökar inom Uppsala universitet finns det anledning att 
fråga sig om en teknisk plattform för detta arbete skall erbjudas centralt, eller om den 
nuvarande utvecklingen med många parallella system tillgodoser de behov som finns på 
ett tillräckligt effektivt sätt.  
 
För att erbjuda ett centralt system för webbaserade kursvärderingar finns flera 
alternativ. Ett alternativ är att vidareutveckla den centrala lärplattformen Ping Pong som 
redan finns inom universitetet, så att denna på ett bättre sätt uppfyller de behov som 
finns i samband med kursvärderingar. Ett annat alternativ är att köpa ett befintligt 

  40 (42) 



system och integrera detta i Uppsala universitets befintliga infrastruktur, exempelvis 
som en del av studentportalen. Man skulle på detta sätt kunna få en beprövat 
välfungerande lösning men samtidigt tvingas bygga upp nya rutiner för administration, 
utbildning och drift. Ytterligare ett alternativ är att bygga ett eget system, på 
motsvarande sätt som man gjort på flera institutioner, men anpassa detta för att 
understödja de olika typer av kursvärderingsrutiner som finns vid universitet. Detta 
system skulle med fördel kunna bli en del av den befintliga studentportalen.  
 
Exempel från Linköpings universitet visar på svårigheten i en storskalig övergång till 
webbaserade kursvärderingar. Vid Uppsala universitet är det i dagsläget och på flera års 
sikt bara aktuellt med ett alternativ som kan användas parallellt med pappersbaserade 
metoder. På vissa håll skulle ett sådant alternativ kunna förenkla och förbättra 
kursvärderingsarbetet. Fokus i allt kursvärderingsarbete bör dock ligga på att erbjuda 
studenterna en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen 
samt att skapa en del av underlaget för det fortsatta utvecklingsarbetet. För att detta 
utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt krävs att studenter, kursansvariga och 
involverade lärare är delaktiga. Hur kursvärderingarna genomförs får inte bli ett mål i 
sig, utan endast ett medel för att uppfylla det övergripande syftet med kursvärderingar.  

Kontaktade personer 
Nedanstående personer har intervjuats i samband med denna undersökning. 
Urvalsmetoden som använts medför att personerna som kontaktats har olika roller i 
organisationen och därmed kan ha olika perspektiv på verksamheten med webbaserade 
kursvärderingar.  
 
Namn Institution (motsvarande) 
Bertil Wergelius ABM-institutionen 
Håkan Söderberg Ciceronex 
Jöns Åkerlund DVP-programmet 
Gerolf Nauwerck Enheten för IT och telefoni 
Reyhane Rezai Farmacevtiska studentkåren 
Rune Lönnqvist Företagsekonomiska institutionen 
Bengt Dahlqvist Institutionen för lingvistik 
Eva Gustavsson Institutionen för lingvistik 
Magnus Hallberg Juridiska avdelningen 
Johannes Hassmund Linköpings universitet 
Catarina Carlberg Linköpings universitet 
Otto Linander Luvit 
Marie Brinck Luvit 
Stellan Sandler Läkarprogrammet 
Johan Hultén MedfarmDoIT 
Theres Wiklund MedfarmDoIT 
Henrik Jinnestrand Opentraining 
Gunnar von Arnold Pollux 
Nicole Alvarez-Torre SLU 
Roger Pettersson SLU 
Peter Knutar Statsvetenskapliga institutionen 
Thomas Wikman Statsvetenskapliga institutionen 
Jörgen Nissen STS-programmet 
Peter Andersson Teologiska institutionen 
Jim Nilsson Underlag 
Håkan Svensson Universitetsarkivet 
Mikael Österberg UTH-kansliet 
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Rapporter från Enheten för kvalitet och utvärdering 
 
2002 
 
Annika Lundmark 
Före detta studenters uppfattningar om sina studier och nyttan av dem i arbetslivet. 
Delrapport från en uppföljningsstudie med ett urval studenter som tagit grundexamen 
vid Uppsala universitet.  
Kvalitet och utvärdering, oktober 2002.  
ISBN: 91-506-1693-5 

Ulrika Jönzén 
Kurser med engelska som undervisningsspråk.  
Studenters upplevelser av åtta olika kurser med engelska som undervisningsspråk.  
Kvalitet och utvärdering, oktober 2002. 
ISBN: 91-506-1694-3 

Maivor Sjölund 
Från kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet – ett lärosätesperspektiv. 
En analys av högskoleverkets utvärderingar av ämnen och program 2001 och 2002.  
Kvalitet och utvärdering, november 2002.  
ISBN: 91-506-1695-1 

Christina Björkman, Annika Lundmark & Jörgen Nissen  
Att utveckla en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning – en formativ utvärdering av 
programmet System i teknik och samhälle.  
Kvalitet och utvärdering, december 2002. 
ISBN: 91-506-1696-X 

 

2003 

Elias Arnestrand 
Webbaserade kursvärderingar – möjligheter och problem. 
Kvalitet och utvärdering, augusti 2003.  
ISBN: 91-506-1697-8 
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