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Kursanalyser är ett viktigt redskap vad gäller kvalitetsarbete. Kursanalysen ligger till grund för vårt 

förbättringsarbete av kurser och det är viktigt att svarsfrekvensen på kursutvärdering är hög.  

Vetenskaplig litteratur och rapporter lyfter olika aspekter på kursutvärderingar: 

- Vad tycker de studenter som inte svarat på kursutvärderingen? Lika som de som svarat var resultatet man 

kom fram till i ett konferensbidrag 2010  från Lunds tekniska högskola (Borell, Alveteg, & Andersson, 2010). 

- Kursvärderingars utformande i förhållande till konstruktiv länkning presenteras i en rapport 2012 från Pil-

enheten vid Göteborgs universitet. En aspekt var att lärarcentrerade frågor bör undvikas (Johansson, 

Norman, Fogelberg, & Petersson, 2012). 

- Genusmedveten kursvärdering diskuteras i en rapport från Högskolan i Halmstad 2013 (Gustafsson, Svens, 

& Markusson Winkvist, 2013). 

- Studenters agerande i förhållande till webbaserade kursvärderingar har flera presenterat modeller för i 

vetenskapliga tidskrifter (Bijlsma, Visscher, Dobbelaer, & Veldkamp, 2019; Risquez, Vaughan, & Murphy, 

2015; To & Tang, 2019; Young, Joines, Standish, & Gallagher, 2019; Zumrawi, Bates, & Schroeder, 2014).  

Vi vill presentera en modell som vi hoppas ska öka studentens medvetenhet om sitt eget lärande under kursens 

gång. Som kursmoment får studenterna göra en självvärdering av sin egen kompetens, kopplat till 

lärandemålen och undervisningsformer. Det sker återkommande under kursens gång och vi hoppas att det 

stimulera till mer aktivt lärande, samt kan bidrar till kvalitetsarbetet som komplement 

kursvärderingsenkäterna. Vi vill utveckla en metod att använda plattformen Canvas för att genomföra 

undersökningarna, sammanställa resultat och återkoppla till studenterna.   
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