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Introduktion 

Då det sedan år 2000 enligt Högskoleförordningen, 1 kap. 14 §, är en lagstadgad skyldighet 

för högre utbildningar att efter varje avslutad kurs ge studenterna möjlighet att ge 

återkoppling sker utvärdering av studentundervisning vid alla svenska högskoleutbildningar. 

Kursutvärderingarnas resultat skall sammanställas och återkopplas till studenterna. Även 

beslut om åtgärder kopplade till utvärderingarna skall delges kursdeltagarna. För att 

utvärderingarna skall vara representativa och användbara bör svarsfrekvensen ligga på 

mellan 60–70% (1, 2). Om svarsfrekvensen är för låg, bör en analys av bortfallet göras, 

genom att ta reda på i vilken utsträckning personerna i bortfallet har något gemensamt som 

skiljer dem från övriga grupper (3).  

Under vårterminen 2021 anordnades Kurs 10 (K10) på Läkarprogrammet, Linköpings 

universitet (LiU), för första gången i den decentraliserade läkarutbildningen. I min tjänst som 

adjungerad universitetslektor och kurskoordinator för aktuell kurs i Norrköping, har jag varit 

delaktig i samtliga undervisningsformer, dvs. i verksamhetsförlagd undervisning (VFU), 

typfallsseminarier, fältstudier, föreläsningar, seminarier med anknytning till föreläsningar, 

praktiska färdighetsövningar samt examinationer. Inför kursstart var kursledningen och de 

som är involverade i undervisningen måna om att få in utvärderingar av de olika 

undervisningsmomenten löpande under terminen, eftersom allt var nytt för både studenter 

och lärare. Under samma tid befann vi oss i en pandemi, vilket medförde stora utmaningar 

med distansläge och att nästan all undervisning (frånsett praktisk övning) skedde digitalt. 

Interaktionen mellan studenter och lärare försämrades. Svarsfrekvensen för de digitala 

utvärderingarna och delaktighet vid studentåterkoppling i helklass var låg, liksom 

svarsfrekvensen i EvaLiUate, vilket medfört att kursen nu inför höstterminen inte kunnat 

utvecklas som vi hoppats. Frustrationen detta medfört hos undervisningsansvariga och 

kursledningen inspirerade mig till att skriva en pedagogisk reflektion i ämnet med fokus på 

utvärderingar ur student- respektive lärarperspektiv med syfte att utveckla utvärderingarna 

vid K10 på Läkarprogrammet, så att studenterna i högre grad besvarar dem och att 

undervisningen därigenom kan förbättras.  

 

Allmänt om utvärderingar 

Vi gör dagligen ett flertal bedömningar av olika upplevelser, som vi värderar utifrån tycke 

och smak. De är till stor del ogenomtänkta och ostrukturerade, och kan betraktas som en 

form av informella utvärderingar. Utmärkande för en formell utvärdering är däremot att 

bedömningen sker systematiskt och på ett genomtänkt sätt. Nationalencyklopedin definierar 

formell utvärdering som ”sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk 

bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser “. 

Utvärderingar kan endera ha ett kvantitativt eller kvalitativt fokus. Kvantitativ utvärdering 

mäter, exempelvis med hjälp av statistiska analyser, likheter och skillnader mot fastställd 

standard eller på ett objektivt sätt genom att resultaten presenteras i siffror som kan 

jämföras. Utvärderingar med kvalitativt fokus är inte lika strukturerade och beskriver en 

upplevelse, snarare än mäter den, och kan bestå av intryck och synpunkter uttryckta endera 
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skriftligt eller muntligt (intervju). En kvalitativ utvärdering består ofta av frågor om 

motivation, tankesätt och attityder, vilka ger en ytterligare dimension till frågorna men 

medför också att resultaten kan bli svåranalyserade (4).  

En utvärderingsprocess kan enligt Hounsell (5) beskrivas som en cykel bestående av sex olika 

händelser (Figur 1); 1) definition av syfte och mål för utvärderingen, 2) utforma en 

återkopplingsstrategi, 3) samla in återkoppling, 4) analysera återkoppling, 5) beslut om 

åtgärder, och 6) implementera förändringar. Ingen av de sex ingående delarna bör 

utelämnas, eftersom processen då blir dysfunktionell (5). 

 

 

 

Figur 1. Återkopplingsprocessen (översatt) enligt Hounsell (5).  

 

En effektiv utvärdering leder till verklig förändring av målet, exempelvis ett 

undervisningsmoment eller en kurs. Enligt Keane och Labhrainn (6) är nyckeln till en 

framgångsrik evalueringsprocess att tydligt definiera syfte och mål, dvs vad skall utvärderas, 

varför och hur skall informationen användas? Men innan dessa frågor ställs bör såväl 

målgruppen (vilka ska delta?) som intressegruppen för utvärderingen klargöras (för vem?) 

(4). 

 

Utvärdering av undervisning 

Utvärdering av en kurs eller annan undervisning kan användas för olika ändamål, exempelvis 

som en 1) formativ och diagnostisk återkoppling, för att löpande förbättra undervisningen 

för studenterna; 2) summativ återkoppling, för att få en samlad helhetsbild av en komplett 

kurs; 3) informationskälla om kurser och undervisningsmoment för prospektiva studenter; 

och 4) kunskapskälla för forskning. I likhet med utvärderingar i allmänhet är det vid 
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pedagogisk utvärdering av central betydelse att klargöra syftet med utvärderingen (varför), 

vad som skall utvärderas, hur utvärderingen skall ske och vem utvärderingen är avsedd för.  

Utvärdering kan ske på olika undervisningsnivåer, såsom av den enskilda läraren, ett ämne 

eller moment inom kursen eller hela kursen, utbildningsprogrammet, fakulteten, högskolan 

eller universitetet (7). 

Studentutvärdering av undervisning är den vanligast använda källan för evaluering av 

undervisning vid högskolor och universitet (8). Den är viktig av flera skäl: 1) den säkerställer 

god kvalitet i undervisningen, 2) den tillhandahåller en oberoende metod för att mäta 

lärares effektivitet, 3) den ger vägledning i att fatta beslut om större läroplansförändringar 

och professionell utveckling för fakulteten, samt 4) möjliggör etablering av ramverk för att 

bättre kvantifiera och belöna goda undervisningsresultat (9). En meta-analys har emellertid 

visat att utfallet av hur studenter utvärderar undervisning inte korrelerar särskilt väl med 

deras utbildningsprestationer, dvs studenter tillgodogör sig inte mer kunskap av lärare eller 

undervisningsmoment som värderas högt vid utvärderingar (10-12). Det är alltså viktigt att 

skilja på begreppen ”evaluering av undervisning”, och ”evaluering av lärmiljön och lärandet” 

(13). En annan aspekt att ta hänsyn till, som Uttl et al. beskrivit i en systematisk översikt, är 

att det verkar föreligga inverst samband mellan storleken på klassen som utvärderar och hur 

högt undervisningsmoment värderas, men att sambandet upphör när kursen består av fler 

än 50 studenter (14). Andra faktorer som påverkar hur studenter utvärderar lärarledd 

undervisning är bl.a. lärarens attraktivitet, etnicitet, uttal, accent och kön samt 

undervisningens svårighetsgrad och belöningar av olika slag (12). 

Utvärderingar kan exempelvis utgöras av enkäter i pappers- eller elektronisk form såsom 

utvärdering av föreläsningar, praktiska undervisningsmoment eller en hel kurs (ex. 

EvaLiUate), studentåterkoppling vid kurssammansträden (ex. 

KLassUtväRderingAvläRandemiljö [KLURAR]), s.k. rapid feedback (snabb återkoppling i direkt 

anslutning till undervisning, exempelvis i samband med praktiska moment eller vid 

studentledd rond på avdelningen), studentdagböcker, studieortsråd, eller fakultetsmöten 

(ex. programutskott läkarutbildningen [PUL]) , strukturerade diskussions- eller fokusgrupper 

(ex. vid basgruppsträffar) och intervjuer mellan studenter. Generellt rekommenderas att ett 

flertal olika utvärderingsformer används, för att erhålla representativ information (15).  

Senaste decenniets digitalisering av utvärderingar har skapat många fördelar jämfört med 

pappersbaserade utvärderingar, men har också medfört att svarsfrekvensen sjunkit (9) och 

bidragit till att resultaten av utvärderingarna blivit svårare att bedöma. Enligt Nulty krävs en 

svarsfrekvens om 58% för <20 respektive 35% för >50 kursdeltagare (16). En av de viktigaste 

faktorerna som påverkar svarsfrekvensen för digitala utvärderingar är hur engagerad läraren 

upplevs i utvärderingarna. Om läraren tar sig tid att förklara syftet med utvärderingen, hur 

svaren kommer att användas och hur resultaten implementeras i undervisningen nås ofta 

högre svarsfrekvens (17). Svarsfrekvensen kan höjas genom att lärarna är förberedda och 

kan i förväg vid flera tillfällen uppmuntra studenterna till utvärdering genom e-post eller vid 

föregående undervisningsmoment, att informera studenterna om att utvärderingarna är en 

viktig del i utveckling av undervisningen både på kort och lång sikt, att ömsesidig respekt 

skapas mellan lärare och studenter, samt genom att ge konkreta exempel på hur 
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studentåterkoppling från föregående kurs resulterat i förändrad pedagogik för aktuell kurs 

(16, 18). Havtun och Hjelm undersökte 2019 vad studenter som inte fyller i den 

webbaserade kursenkäten de facto tycker om en kurs. De fann att om samma studenter 

erbjöds fylla i en pappersbaserad enkät, ökade svarsfrekvensen signifikant men differensen i 

medelsvar var dock relativt liten i jämförelse mellan de webbaserade och pappersbaserade 

svaren. Slutsatsen de drog var att en webbenkät med låg svarsfrekvens trots allt kan ge ett 

representativt svar för en större grupp studenter (19). 

 

Pedagogisk utvärdering på K10 

Det viktigaste utvärderingsverktyget av samtliga kurser, inklusive K10, vid LiU är den 

elektroniska, anonyma enkäten EvaLiUate. Den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) 

under kusen utvärderas på dylikt sätt med hjälp av VFU EvaLiUate. Examinator, kursansvarig 

och särskilt utsedd att lägga till enkätfrågor och granska fritextsvar har åtkomst till 

utvärderingarna, som besvaras frivilligt av studenterna vid kursslut. Utfallet av 

utvärderingarna och eventuella förbättringsåtgärder skall presenteras för studenterna vid 

kursstart nästföljande termin. Enkäterna består av tio LiU-gemensamma respektive fem 

fakultetsspecifika frågor. Svarsfrekvensen för vårterminens EvaLiUate-enkäter var låg (<15%) 

vid samtliga fyra studieorter.  

KLURAR är utvärdering anpassad efter sk. Small Group Instructional Diagnosis (20) och 

används regelbundet (4-5 gånger) under K10. Enkäten, som består av tre frågor (Vad stöder 

er i lärandet? Vad försvårar lärandet? Ange förbättringsförslag) utgör underlag för 

diskussioner i mindre grupper under 15 min och sedan sker avstämning i helklass. 

Kursgemensam utvärdering från samtliga studieorter skickas till kursledningen, som ska 

återkoppla förslag på åtgärder till hela kursen. KLURAR tillfällena var under vårterminen 

2021 digitala och huvudsakligen förlagda till fredag eftermiddagar, vilket resulterade i lägre 

deltagande med som oftast endast halva kursen närvarande och oftast deltog samma 

studenter vid varje tillfälle. Under höstterminen 2021 har KLURAR-tillfällena varit på plats 

och är förlagda mellan undervisningsmoment, men trots detta har endast ca en tredjedel av 

kursen deltagit.  

Utvärdering med hjälp av QR-koder kopplade till digitala enkäter skapade i Forms utfördes 

av ett flertal föreläsningar och seminarier vårterminen 2021. Studenterna uppmanades att 

besvara enkäten i slutet av undervisningen, då tiden redan var förbrukad och således 

inkräktade på studenternas paus. Svarsfrekvensen blev följaktligen låg och resulterade i att 

kursledningen tog över ansvaret för de digitala utvärderingarna av samtliga teoretiska 

moment. Inför varje föreläsning eller seminarium fick ansvarig lärare en QR-kod, som skulle 

presenteras för studenterna efter avslutad undervisning. Tyvärr har svarsfrekvensen fortsatt 

varit låg eller nästintill obefintlig, varför kursledningen i mitten av höstterminen 2021 valde 

att upphöra med dylika utvärderingar. Nu är det valfritt för varje enskild föreläsare att skapa 

utvärderingar av undervisningsmoment.  
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Praktisk färdighetsträning vid Clinicum har inte utvärderats på ett strukturerat sätt under 

kursen. Synpunkter på de praktiska undervisningsmomenten har framförts av enstaka 

studenter vid KLURAR-träffar och via e-post till ansvarig handledare. 

 

Vad kan göras för att få studenterna att prioritera utvärderingar? 

I dagens digitala utvärderingssamhälle, i vilket vi blir överösta av allehanda enkäter och 

förfrågningar, är inställningen till återkoppling generellt avböjande, om inte negativ (21). 

Detta återspeglas även hos läkarstudenterna på K10 vid LiU. De befinner sig i slutet av 

utbildningen, de har studerat i distansläge under en pandemi och har utvärderats till leda 

sedan utbildningens början i och med nytt curriculum i en decentraliserad läkarutbildning 

och de har redan siktet inställt på yrkeslivet. Att lyckas överbrygga denna så kallade 

”utvärderingströtthet” hos studenterna kräver extra engagemang och speciell pedagogik 

från kursledningens sida.  

Hur bör vi gå till väga för att påverka inställningen hos studenterna till utvärderingar och 

erhålla representativ återkoppling?  

Framgångsrika tillvägagångssätt för att nå hög svarsfrekvens vid utvärderingar, som unisont 

presenteras i studier är bl.a. att upprepat påminna studenter och lärare om utvärderingarnas 

betydelse, schemalägga utvärdering i undervisningen och att utvärderingen sker i helklass 

under lektionstid, att informera studenterna om syftet med utvärderingarna, om vem som 

tar del av resultaten och vad resultaten används till, att utvärderingar sker vid flera tillfällen 

under terminen/kursen och inte enbart vid kursavslut, samt sist men inte minst ge konkret 

återkoppling till studenterna vid kursstart och fortlöpande under kursen om vilka 

förbättringsåtgärder som vidtagits baserat på resultaten (22).  

Lärarnas inställning till utvärderingar har, föga oväntat, en stark inverkan på studenternas 

inställning till att ge återkoppling. Lärarna som deltar i undervisningen på K10 var i början av 

vårterminen 2021 entusiastiska över att erhålla återkoppling på nya undervisningsmoment, 

men allteftersom när utvärderingarna från studenterna uteblev sjönk motivationen även hos 

lärarna. Vid LiU har ett samband mellan hög svarsfrekvens i EvaLiUate och engagerade 

kursansvariga identifierats. När lärare blivit tillfrågade om hur de lyckats motivera 

studenterna till utvärdering, presenteras väl överensstämmande med aktuella 

forskningsresultat fem gemensamma strategier: 1) Låt studenterna svara på enkäten under 

schemalagd tid, 2) Visa att kursutvärderingar leder till förbättring, 3) Visa att du tycker att 

EvaLiUate är viktigt, 4) Kommentera rapporten, och slutligen 5) Påminn studenterna om att 

svara (Källa: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate).  

Om jag tillåts vara självkritisk, kan jag konstatera att dessa fem strategier inte tillämpats 

särskilt väl på K10. Förklaringen är sannolikt att vi varit för upptagna av att få undervisningen 

i distansläge att fungera med ett nytt curriculum och att vi därmed glömt bort att skapa 

utrymme för utvärderingarna. När vi nu närmar oss slutet av andra terminen av kursen, är 

det hög tid för förändring! Förändringarna behöver inte vara omfattande eller tidskrävande, 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate
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utan kan uppnås genom att följa de fem framgångsstrategierna, som LiU tagit fram. Jag utgår 

från dem, när jag nedan presenterar några konkreta förbättringsförslag för K10.  

Visa att vi tycker att utvärdering är viktigt! 

Kursledningen informerar alla studenter och lärare vid kursstart om olika former av 

utvärderingar under kursen och vid kursavslut. Kursledningen presenterar inför kursstart de 

olika utvärderingsformulären för lärarna och uppmuntrar regelbundet, vid gemensamma 

möten och via e-post, alla lärare att påminna studenterna om att utvärdera 

undervisningsmoment. Ett annat sätt för kursledningen att visa att den värdesätter och 

prioriterar utvärderingar vore att etablera s.k. utvärderingsambassadörer, som kan utgöras 

av intresserade studenter eller kurskoordinatorer vid varje studieort. De kommunicerar 

regelbundet både med kursledningen och med studenterna och påminner om vikten av att 

besvara utvärderingarna.  

Påminn studenterna om att svara på utvärderingarna! 

Varje fredag (teoridag) morgon, innan dagens första föreläsning eller seminarium, skickar 

kursadministratör en vänlig påminnelse via e-post eller sms till studenterna om att utvärdera 

dagens undervisningsmoment. Svarsfrekvens av digitala enkäter skapade i Forms registreras 

månadsvis. Bonus tilldelas hela kursen om månadens utvärderingar nått en svarsfrekvens 

(median) >50%. Då bjuds klassen på fika vid nästa KLURAR tillfälle. Efter avslutad VFU-

placering skickar VFU-ansvarig eller administratör på aktuell klinik via e-post en uppmuntran 

till studenterna om att fylla i VFU EvaLiUate (länk till enkäten bifogas). Under kursens sista 

VFU-placering påminns studenterna via e-post om att besvara EvaLiUate enkäten, med 

förtydligande om varför enkäten är viktig och vem den är avsedd för. 

Låt studenterna svara på enkäten under schemalagd tid! 

Digitala enkäter för utvärdering av föreläsningar och seminarier görs om med färre frågor 

(exempelvis tre frågor enligt konceptet ”rapid feedback”) i Forms. Samtliga lärare ombeds 

korta ner undervisningen med 5 min, så att information om utvärderingen kan ges i början 

av undervisningen och att tid finns i slutet för att fylla i enkäten. Ett lämpligt sätt att 

utvärdera praktiska moment vore att under reflektionstiden i slutet av undervisningstillfället 

dela ut ett frågeformulär i pappersform, som studenterna fyller i. När utvärderingen är ifylld, 

lägger studenten formuläret i en låda och bedöms då ha avklarat momentet och får gå hem. 

Formulären sammanställs av den som är ansvarig för undervisningsmomentet.  

Ge återkoppling på utvärderingarna och visa att kursvärderingar leder till förbättring! 

Resultat och åtgärder kopplade till utfallet av föregående termins EvaLiUate utvärderingar 

presenteras med konkreta exempel i samband med kursstart. Alla lärare uppmuntras att 

avvara några minuter i början av undervisningen till att delge studenterna hur enskilda 

undervisningsmoment utvecklats sedan föregående termin, genom att hänsyn tagits till 

studentutvärderingarna. Återkoppling och förbättringsåtgärder från senaste KLURAR 

presenteras på kurshemsidan senast 2 veckor efter utvärderingstillfället.  
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Huruvida ovanstående förslag åstadkommer en förändring och faktiskt ökar motivationen 

hos studenterna att besvara utvärderingar återstår att se, och bör självfallet utvärderas i 

slutet av vårterminen 2022, både ur ett student- och lärarperspektiv. Jag avslutar min 

reflektion med ett citat av Michael Theall, 2017 (23).  

“Evaluation without development is punitive, and development without evaluation is 

guesswork”  
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