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kursutvärderingarnas validitet samt en kritisk diskussion om, och i så fall hur, kursutvärderingar kan 

användas för att konstruera lärarsubjekt och undervisning. Ontologiskt och epistemologiskt är studien 
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konkurrens och individualism vilket skapat lärare som nödgats navigera mellan egna omdömen och den 

förbeställda undervisningen som skolans kursutvärderingssystem underblåser.  
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1 Introduktion: Kursutvärderingar – ett kritiskt perspektiv  

Boktiteln ”Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn” 

(Lindgren, 2006) kan sägas vara en talande titel för den omfattande användningen av 

utvärderingar inom svensk offentlig sektor. Bilden av utvärdering som ett monster förstärks av 

Dahler-Larsen (2000) som beskriver användandet av utvärdering som en kollektiv mani som 

inte  tar hänsyn till den faktiska kvalitetsutvecklingen, utan istället iakttas slentrianmässigt som 

en slags nödvändig  ritual (Dahler-Larsen, 2000, Karlsson Vestman och Andersson, 2007, 

Lindgren, 2019).   

Karlsson Vestman och Andersson (2007) skriver att svensk utvärdering inom utbildning 

åtminstone har anor sedan 1800-talets mitt men att bruket av utvärderingar intensifierats över 

tid. Karlsson Vestman och Andersson menar att pedagogisk utvärdering redan i samband med 

dess införande fram till våra dagar, fungerat som ett redskap för att styra skola, utbildning och 

lärare. Utvärderingspraktiken inom utbildning fick tillfälligt en annan inriktning  under 1980-

talet då flera pedagogiska forskare intresserade sig för praktiknära forskning och didaktik 

(Marton, 1986, Balnkertz, 1987). Det kom att innebära att utvärdering för lokal- och 

professionell utveckling samt undervisning betonades, istället för utvärdering i syfte att 

åstadkomma kontroll. Forskningen fick genomslag inom lärarutbildningen och på så sätt i 

lärares vardagliga praktik. Avsikten var att det skulle resultera i autonoma och professionella 

lärare som själva utvärderade sin undervisning med sin specifika undervisningssituations 

villkor och förutsättningar i åtanke (Larsson och Löwstedt, 2014).     

Utvärderingspraktiken tog ytterligare en vändning under 1990-talet då ett marknadstänkande 

tillsammans med en nyliberal ideologi samt styrningsstrategi, kallat New Public Management 

spreds. New Public Managements huvudprinciper innefattar bland annat resultatstyrning, krav 

på redovisning och inspektion av resultat och kvalitet. New Public Management innebär också 

att brukarna nu i återkommande enkätundersökningar får avgöra kvaliteten för de tjänster som 

de erbjuds. Ännu viktigare blir detta i ett skolsystem där kunderna kan välja skola och fler 

alternativ finns (Karlsson Vestman och Andersson, 2007).  

Svenska skolor är idag enligt lag tvungna att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, både på 

huvudmannanivå samt på skolenhetsnivå (Skollagen 4 kap. 3 §). Kvalitetsarbetet har till syfte 

att säkerställa skolans kvalitet och likvärdighet i relation till de nationella målen.  Ofta handlar 

det systematiska kvalitetsarbetet om att öka kvaliteten i undervisningen, inte minst med hjälp 

av kursutvärderingar. Inom högskola och universitet bedrivs kvalitetsarbetet med 
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kursutvärderingar som redskap eftersom det lagstadgats som ett krav sedan år 2000 

(Högskoleförordningen, kap 1, § 14, 2000, s. 651). Det finns inte några bestämmelser i Sverige 

som förskriver att gymnasieskolan ska ägna sig åt kursutvärderingar men 

kursutvärderingspraktiken har ändå växt till att också omfatta gymnasieskolan i Sverige 

(Karlsson och Lundberg, 2012). 

 

1.1 Problemformulering 

Det finns en omfattande internationell kritisk forskning som behandlar  kursutvärderingars 

validitetsbrister (Lindgren, 2019). Studier gör gällande att kursutvärderingar som indikator för 

undervisningskvalitet är förknippad med validitetsbrister eftersom dess resultat påverkas av 

bakgrundsfaktorer såsom gruppstorlek,  kursnivå, om kursen är valbar eller obligatorisk, lärares 

kön, lärares akademiska meriter och vilka betyg eleverna förväntar sig  (Johnson, Narayanan 

och Sawaya, 2013, Radchenko, 2020). Feistauer och Richter (2018) menar att inställning till 

läraren och kurs också påverkar kursutvärderingsresultaten och fann stöd för att 

kursutvärderingsresultat påverkas av hur mycket studenter gillade läraren och kursen.  

Internationell forskning visar också att kursutvärderingar påverkar lärares arbete i riktning mot 

det som är mätbart och således synligt för ledning, vilket riskerar att leda till negativa 

återverkningar för lärare, undervisning och den utbildning som elever ges (Ball 2003, 

Hargreaves 2004, Hargreaves & Fullan 2012, Lussi Borer & Lawn 2013, Rizvi & Lingard 2010, 

Rosenkvist 2010, Biesta 2008, de Bruijin 2007, Clarkson 2010, Leeuw 1996, Perrin 1998, van 

Thiel & Leeuw 2002). Lindgren (2019) menar att tidigare former av yrkesprofessionalism, i 

och med New Public Managements intåg, utmanas av organisationsprofessionalism. Vad som 

då krävs av lärare är inte längre en yrkesprofession och det omdöme som följer därav, utan 

snarare deras förmåga att handla efter färdiga föreskrifter som genererar goda 

kursutvärderingsresultat.    

Studierna ovan är uteslutande genomförda i högskole- eller universitetsmiljöer och jag har inte 

funnit några studier genomförda på svenska gymnasieskolor. Det innebär att ovan refererade 

problemområden inte beforskats närmare inom ramen för svensk gymnasieskola, vilket 

föranlett initiativet till  föreliggande studie. Därför har studien till syfte att kritiskt diskutera och 

problematisera kursutvärderingars validitet samt att föra en kritisk diskussion om, och i så fall 

hur, kursutvärderingar används på en gymnasieskola i södra Sverige för att konstruera 

lärarsubjekt och undervisning. 
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1.2 Syfte 

Föreliggande uppsats har det övergripande syftet att kritiskt diskutera och problematisera 

användningen av kursutvärderingar på en gymnasieskola i södra Sverige. Den kritiska 

diskussionen utgår från de talhandlingar fallstudiens informanter ger uttryck för. Eftersom 

avgränsningar är nödvändiga avgränsas den kritiska diskussionen till den valda 

gymnasieskolans kursutvärderingars validitet men också en kritisk diskussion om, och i så fall 

hur, kursutvärderingar kan användas på gymnasieskolan för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning. Ontologiskt och epistemologiskt är studien knuten till ”den språkliga 

vändningen” samt pragmatismen och tar således fasta på språkets kraft att verka i och 

konstruera sociala praxissammanhang.   

För att nå syftet med studien används en förklarande fallstudie. Fallstudiens data från intervjuer 

och digitala dokument kommer att presenteras kronologiskt efter gymnasieskolans läsårscykel 

(se kapitel fem, sex, sju och åtta). Följande frågor har ställts som ett sätt att avgränsa och skapa 

riktning i undersökningsarbetet: 

 

1. Vilken validitet har den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem enligt 

informanterna? 

2. Anser informanterna att den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem används 

för att konstruera lärarsubjekt och undervisning? Hur används i så fall 

kursutvärderingen för att konstruera lärarsubjekt och undervisning enligt 

informanterna?  

3. Anser informanterna att den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem 

konstruerar lärarsubjekt och undervisning? Vilka lärarsubjekt och vilken undervisning 

konstrueras i så fall enligt informanterna?  
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2 Teoretiska utgångspunkter, analytiska verktyg och centrala 

begrepp 

Föreliggande kapitel avhandlar fallstudiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter, 

analytiska verktyg samt begrepp som är centrala för studien. I förgrunden för de teoretiska 

utgångspunkter finns den så kallade språkliga vändningen men också pragmatismen och således 

förståelsen av språk, kunskap samt mänskligt uppträdande som samordnad. Med de teoretiska 

utgångspunkterna i åtanke samt, för studien relevanta hållpunkter, klargörs min förförståelse av 

de analytiska verktygen komplexa nätverk, diskurs, makt och performativitet. Nyss nämnda 

analytiska redskap har valts i syfte att problematisera och kritiskt diskutera den valda 

gymnasieskolans utvärderingssystem och på så sätt uppnå syftet med studien. Kapitlet avslutas 

med definieringar av studiens centrala begrepp, utvärdering och undervisning.  

 

2.1 Pragmatism och den språkliga vändningen 

Det finns inte några entydiga definitioner av begreppen språkliga vändningen och pragmatism 

utan begreppen är föremål för olika tolkningar (Brante m.fl. 1998). Men trots detta är 

traditionerna förenade i tanken om att förhållandet mellan språkliga uttryck, kunskap och 

mänskligt agerande förstås som essentiellt i konstruerandet av mening och kunskap (Biesta, 

1994, Fritzell 2008, Honneth 2003).  

Uttrycket ”den språkliga vändningen” härstammar från 1900-talets postmodernistiska 

strömningar (Bryman, 2015). Hyldgaard (2008) skriver att den språkliga vändningen innebär 

att  språklig praxis sätts i förgrunden när det gäller i vetenskapliga studier.  ”Vändningen” 

innebär ett förnekande av att språket som ett exklusivt medel för att representera verkligheten 

till förmån för att istället betrakta språkliga praxissammanhang som ontologiskt konstituerande, 

inte bara när det kommer till våra tankar om oss själva som subjekt men också när det gäller 

vad som är sant, viktigt, rationellt eller meningsfullt. Teorin innebär också att språkliga 

praxissammanhang har ett självständigt liv oberoende av mänskliga beslut och viljor. 

Karaktäristiskt för den språkliga vändningen i allmänhet men diskursteori i synnerhet, är 

förnekandet av ett medvetet och reflexivt subjekt (Hyldgaard, 2008,196 ff.). Här måste det 

understrykas att jag tar avstånd från en sådan idé och istället ser subjektet som både 

självmedvetet och reflexivt.  
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När det gäller pragmatiskt orienterad utbildningsvetenskaplig forskning menar von Wright 

(2007) att ett särskilt ethos kan urskiljas. Kännetecknande för detta ethos är tanken om att 

människor i grunden är varelser som är kommunikativa med ett socialt själv och en fri vilja som 

dock är beroende av vår omgivning. Vidare menar von Wright att den mänskliga existensens 

grundvillkor utgörs av mångfald men också rådvillhet eftersom vår tillvaro inte är förutbestämd. 

Därav följer ståndpunkten om kunskapens föränderlighet men också tanken om en 

självkorrigerande vetenskap, även om det inte alltid behöver vara så menar von Wright.  

Tanken om att kunskap och handling samordnas i språket och att kunskaps- och 

meningsbildning är en kommunikativt inriktad process är något jag ansluter mig till. 

Pragmatismens förståelse av kunskap som föränderlig, oförutsägbar och dess förnekande av 

kunskap som en exakt avbildning av verkligheten, ligger i linje med fallstudiens design då det 

lägger en grund för hur kunskaps- och sanningsanspråk kan problematiseras och förstås (Biesta 

& Burbules 2003). Förhållandet mellan kursutvärderingar, undervisning och lärarsubjekt kan 

utifrån en pragmatisk ansats beskrivas som en praktisk intersubjektivitet som kan  resultera i 

specifika diskursordningar och styrtekniker gällande vad som är värdefullt, sant och rätt. Min 

epistemologiska hållning understryker språkets auktoritet vilket innebär att intersubjektiviteten 

övertrumfar subjektiviteten (Giddens, 1997). Praktiska verkningar och tillvarons beskaffenhet 

blir på så sätt en följd av språkets konstituerande kraft (Searle, 1997).  

 

2.2 Analytiska verktyg 

Nedan presenteras de analytiska verktyg som jag valt för att tolka fallstudiens data. De 

analytiska verktygen är också valda i syfte att generera en kritisk diskussion om 

kursutvärderingar och dess relation till lärarsubjekt och undervisning.  

 

2.2.1 Diskurs och diskurser 

Begreppet diskurs betyder samtal eller tal men dess djupare innebörd, en innebörd som också 

gäller för diskursordning, kan förklaras som ett uttryck för en kamp om företräde gällande 

konstruktion och struktur som i ett förlängt perspektiv handlar om kulturell hegemoni 

(Hyldgaard, 2008). Det innebär också en kamp om olika diskursiva produktioner av specifika 

relationer, identiteter samt kunskaper och således en kamp om vad som kan anses vara erkänt, 

naturligt och självklart (Bernstein 1990, Fairclough 1995).  Termen diskursordning har till syfte 
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att synliggöra maktstrukturer men syftar också till att åskådliggöra hur diskurser konkurrerar i 

samma sociala domän för att ge substans åt företeelser och på så sätt vinna tolkningsföreträde 

(Wodak, 1996).  

Fairclough definierar diskursordning som ”The totality of discursive practicies within an 

institution or society, and the relationships between them” (1992 s. 43) vilket ligger i linje med 

min förförståelse av begreppet. Jag menar att diskursordningar kan verka i ett  reproducerande 

men också rekonstruerande syfte. Diskurser kan smälta samman i många olika och nytänkande 

kombinationer vilket gör dem dynamiska.   

Krantz (2009) menar att i pedagogisk praktik, samt inom den institution som praktiken 

verkställs, skapas specifika förståelser av diskursordningar som har sin grund i institutionens 

diskursiva praktik men också i förbindelse med övriga samhället. I  mitt fall innebär det att 

användandet av kursutvärderingar är en samhällelig ritual (Lindgren, 2019) som gjort insteg i 

skolans värld men vars specifika diskursiva praktik kan få en annan utformning jämfört med 

andra områden och institutioner.     

Studiens är i stor utsträckning inspirerad av kritisk diskurssanlys men gör inte anspråk på att 

följa en bestämd tradition eller särskilda systematiserade regler när det kommer till 

metodologiskt genomförande (jfr Fairclough 1992). Fairclough menar att kritisk epistemologi 

har till syfte att denaturalisera det som anses vara självklart och naturligt. Den pedagogiska 

praktiken som är knuten till kursutvärderingar samt lärarsubjekt som sådana, har analyserats 

som produkter av olika men samtidigt sammanflätade diskurser. Den kritiska diskursanalysen 

har fyllt en viktig funktion när det kommer till att skapa en kritisk diskussion om användningen 

av kursutvärderingar för att åstadkomma särskilda pedagogiska praktiker. Fallstudiens kritiska 

ansats har inneburit ett ifrågasättande av det som setts som självklart, nödvändigt eller naturligt 

och istället eftersträvat ett blottläggande av sådana förgivettaganden (Bhaskar 1997). 

 

2.2.2 Komplexa- nätverk och organisationer 

Augustinsson m.fl. (2018) vill med uttrycket komplexa nätverk utmana föreställningen om 

”organisationer som formella strukturer”. Med hjälp av uttrycket nätverk sätts människor och 

dess interaktion i centrum. Människor handlar på basis av den information som de har och de 

föreställningar de har om framtiden. I nätverk av en sådan karaktär, men också i verkligheten 

som sådan, finns det alltid moment av osäkerhet och risken för att det överraskande ska ske. 

Verkligheten är oförutsägbar och inbegriper mång- och tvetydigheter. I komplexa 
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organisationer är samtliga situationer unika när det gäller dess detaljer. Varje detalj utgör en 

möjlig vägledning för vidare handling, vilket innebär att effekten av handlingar är svåra att 

härleda eftersom handlingarna är knutna till den specifika situationen och därför inte möjliga 

att standardisera. Jämfört med andra organisationer, till exempel komplicerade organisationer, 

har komplexa organisationer en lägre grad av standardisering, förutsägbarhet och säkerhet om 

vad som kommer att ske i framtiden. Komplexa organisationer kännetecknas av både ordnade 

och oordnade aktiviteter, vilket svårligen kan förstås och styras enligt deduktiva ansatser.   

Augustinsson m.fl. menar att skolan är ett typiskt exempel på en komplex organisation men 

som styrs som en komplicerad organisation.  

 

Augustinsson m. fl. (2018) menar att en av anledningarna till att olika organisationers 

komplexitet negligeras beror på förenklingar inom befintlig organisationsforskning och 

modeller kopplade därtill. Vidare menar Augustinsson m.fl. att människor i tanken skapar mer 

ordning än vad det existerar i realiteten, vilket har sin grund i en föreställning om att vi handlar 

rationellt, objektivt i enighet med de ”sanningar” som konstruerats av naturvetenskaplig 

forskning. 

  

2.2.3 Makt och konstruktionen av lärarsubjekt 

Det finns en omfattande diskussion inom den privata, politiska och akademiska sfären gällande 

hurdan en lärare bör vara (Åberg, 2008). Jag menar att vilka föreställningar som vinner 

företräde i en sådan diskussion och slutligen kan få konkreta återverkningar för vilka 

lärarsubjekt som konstrueras, är ett resultat av det spel av krafter som äger rum inom ramen för 

sådana diskurser. Därför har det ansetts befogat att närmare beskriva maktens anatomi.  

Michael Foucault har i flera av sina skrifter (Foucault, 1980, Foucault, 1976/2002) arbetat med 

att tydliggöra maktbegreppet. Lindgren (2007) menar att ett sätt att närma sig en förståelse av 

Foucaults maktbegrepp är genom att först beskriva vad Foucault menar att makt inte är:   

1. Inte en resurs som någon innehar 

2. Inte ett ägande som går att byta  

3. Inte en struktur eller institution  

4. Inte behäftad med en särskild lokalisering eller struktur  

5. Inte i nödvändigtvis negativt eller destruktivt  
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Men för att ytterligare klargöra makt är det också rimligt att beskriva vad makt är enligt 

Foucault: 

”En elementär kraft som är primär i förhållande till sociala formationer och en grundkomponent i 

varje relation. Varje relation är en maktrelation men som ett öppet och föränderligt spel av krafter.  

Makten är en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra” (Sven-Åke Lindgren, 2007, s. 255). 

Institutioner reproducerar makten men producerar den inte, menar Foucault (1976/2002). 

Institutioner integrerar och reproducerar existerande maktrelationer.  

Augustinsson m. fl. (2018) skriver att makten att leda endast finns i verkligheten när den utövas 

och manifesteras i handling och interaktion. Ett sådant manifesterande av makt behöver inte 

ske aktivt, utan kan också komma till uttryck i form av att den som leder låter bli att agera. I 

övrigt är makt inte något som egentligen finns utan tillhör endast våra gemensamma 

föreställningar. Makt handlar om att förmå någon att utföra, eller att låta bli att utföra, en 

handling.  

 

2.2.3.1 Kritik av Foucaults maktbegrepp 

Gustafsson (2001) menar till skillnad från Foucault att makt kan lokaliseras och knytas till ett 

subjekt eller en institution. Gustafsson poängterar att en långdragen diskursuppfattning riskerar 

att underminera subjektets handlingsmöjligheter eftersom subjektet uppfattas som en produkt 

av diskurserna. På så sätt förminskas möjligheten för subjektet att göra motstånd, men även 

möjligheten att göra subjektet ansvarig för sina handlingar. Gustafsson angriper detta problem 

genom att dela upp maktuppfattningen i  en substantiell- och  en diskursiv maktuppfattning. 

Genom en substantiell maktuppfattning görs makten till ett ting eller ett objekt vilket gör det 

möjligt för forskare att finna maktens lokalisering. 

 

Gustafssons uppdelning av makt i en substantiell- och en diskursiv form, möjliggör resonemang 

om  hierarkiskt ordnade strukturer och att vissa subjekt eller institutioner besitter mer makt än 

andra. Det ger också möjlighet till resonemang om vem som har inflytande och ansvar. Att 

frångå en substantiell maktdefinition vore att frångå möjligheten att enskilda personer, 

institutioner och myndigheter är ansvariga för att de i olika situationer utövar makt. En 

substantiell och diskursiv maktuppfattning bidrar till att belysa hur makt kan komma till uttryck 

på två olika sätt. Vissa maktstrukturer agerar öppet medan andra är osynliga och svårgripbara. 
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Genom att problematisera begreppet makt utifrån dessa två utgångspunkter kan jag analysera 

både uttalade och osynliga maktstruktur.  

 

2.2.4 Performativa subjekt 

Foucault understryker tre makttekniker när det kommer till konstruerandet av subjekt:  

My work has dealt with three modes of objectification that transform human beings into subjects. 

The first is the modes of inquiry that try to give themselves the status of sciences (…). In the second 

part of my work, I have studied the objectivizing of the subject in what I shall call ”dividing 

practices”. (…) Finally, I have sought to study - it is my current work – the way a human being turns 

him – or herself into a subject.  (Foucault, 1994/2000, s. 326f.) 

 

Foucault menar att en objektifiering av subjektet är en förutsättning för att det ska formas till 

ett subjekt. Han refererar till tre olika sätt att objektifiera subjektet för att forma subjekt, vilka 

här används som analytiska verktyg för att analysera datamaterialet. 

1) Institutionaliserad vetenskaplig praxis: i Vansinnets historia under den klassiska epoken 

(1983) visar Foucault hur konstruktionen av ”vansinniga” skapades i kraft av vetenskapliga 

observationer i samband med att mentalsjukhus uppstod.  

2) Åtskiljande praktiker:  dessa praktiker har sin grund i de kategoriseringar som konstrueras 

genom olika vetenskapliga undersökningar. Det skapar ett narrativ om vad som blir normalt-

onormalt, rätt-fel eller sjukt-friskt. Sådana dualistiska begreppspar skapar en diskurs för subjekt 

att positioneras som det ena eller det andra i kraft av att det ena begreppet ställs i relation till 

det andra. Friskt blir exempelvis subjektet i relation till den som kategoriserats som sjuk.  

3) Subjektets aktivitet: subjektets aktivitet handlar om subjektets egen införlivning av 

tillgängliga kategoriseringar som ett sätt att positionera sig som ett subjekt. Detta innebär att 

Foucault tillskriver subjektet ett visst mått av agentskap, även om Foucault menar att 

agentskapet är beskuret utifrån det som den specifika diskursen möjliggör. Foucault refererar 

till en maktteknik, som påverkar subjektets aktivitet, med hjälp av panoptikon (1987/2017) som 

metafor. Metaforen är tänkt att belysa ett övervakningssystem som alltid övervakar den 

observerade så att denne måste inrätta sitt liv utifrån risken att alltid bli sedd. Detta är också en 

process för omvandling av individer menar Foucault. Det rör sig som en allomfattande 

disciplinär makt som genomsyrar hela den sociala kroppen som verkar i sjukhus, skolor och 

fabriker. Panoptikon skapar självdisciplinerade subjekt som självmant vill göra det som är 

påbjudet inom diskursen.   
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Foucault framhåller också det han kallar för en pastoral maktteknik (1994/2000). Det är en 

maktteknik som formar subjekt i kraft av människors bekännelser av olika handlingar eller 

felsteg. Namnet ”pastoral maktteknik” för tankarna till kristendomen och företrädesvis 

katolicismen där bekännelse i bikten är ett krav för syndernas förlåtelse. Men Foucault menar 

att människans behov av bekännelse föregår kristendomen samt att behovet av bekännelse är 

en så självklar del av människors vardagliga liv att vi glömmer bort att det är en maktteknik. 

Foucault beskriver människan som ett bekännelsedjur som självmant eller med tvång bekänner 

i kärleksrelationer, i domstol  och inom utbildningsväsendet (1976/2002).  

Det är möjligt att använda de tre ovan refererade maktteknikerna som tolkningsnycklar av 

fallstudiens datamaterial. Den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem kan betraktas 

som ett verktyg för observation  som används inom ramen för en institutionell praktik 

(gymnasieskolan) som kan resultera i en diskurs för olika typer av kategoriseringar och 

subjektspositioneringar. Sådana subjektspositioneringar och självdisciplinering kan förstärkas 

om kursutvärderingssystemet verkar övervakande och innehåller moment av bekännelser kring 

undervisningspraktiken. 

I Foucaults senare verk (1994/2000, 1984/2002) erkänns subjektet en aktivare roll genom att 

både tillskrivs handlingsutrymme och möjlighet till motmakt. Genom självbehärskning menar 

Foucault att subjekt kan undkomma förbindelsen mellan makt och kunskap. Subjekt har 

möjlighet att producera självet när motstånd kommer till uttryck som en följd av reflexiva 

handlingar i att tänka annorlunda. Wang (2011) skriver att detta skapar förflyttningar i 

Foucaults teorier om subjektet. Denna förflyttning ger subjektet ett visst agentskap och 

möjlighet till motstånd. Subjektet har således ett utrymme att omskapa självet utanför den 

diskurs som hon ingår i.  

Deleuze (1986/1990) beskriver   tudelningen mellan subjekt och diskurs som en inre och yttre 

distinktion, samt i termer av insida och utsida. Med begreppet ”vecket” visar Deleuze 

(1988/2004) att det inte är på tal om ett dikotomiskt förhållande mellan insida och utsida, utan 

att insida och utsida utgör sidor av samma veck. På så sätt konstrueras subjektet genom detta 

veck, där utsidan konstruerar insidan menar Deleuze. Diskursiv och ”yttre” makt konstruerar 

subjekt men leder också till en ”inre” självreglering inom en rad olika diskursiva fält. För 

Deleuze blir därför subjektifiering  synonymt med vecket. I vecket finns både relationen till 

utsidan och relationen till självet på samma gång.  
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Med hjälp av begreppet ”apparatus”  visar Foucault (1980) hur samhällen, städer och subjekt 

är produkter av och inte producenter av makt. Foucault menar att subjekt ingått i ett historiskt, 

kulturellt, ekonomiskt och juridiskt nätverk av makt (1976/2002). Deleuze användning av 

begreppet apparatus innebär en förflyttning från att apparatus-begreppet framställs som ett 

nätverk av krafters som utövar kontroll och skapar ordning, till ett dynamiskt begrepp som 

också implicerar oreda och stökar till det som är ordnat, och därför förändrar det. Apparatus 

konstruerar därför subjekt som undflyr social reglering och kontroll vilket skapar en dynamik i 

nätverket (Deleuze, 1992). Därför menar Deleuze att apparatus utgörs av två kategorier linjer; 

en samling linjer som verkar stratifierande eftersom den organiserar och verkar ordnande, och 

en annan samling linjer som verkar kreativt, dynamiskt och mer kaosartat. Det är den 

sistnämnda linjen som Deleuze och Guattari  (1987/2004) är intresserad av och därmed hur 

aktörer undviker sociala kontrollsystem genom det de kallar för ”line of flight”, så kallad 

flyktlinje. Deleuze och Guattari har därmed också en stark betoning på subjektets tillblivelse 

och temporala natur.  

I artikeln ”The teacher´s soul and the terrors of performativity” (2003) skriver Ball om 

performativitet som karaktäristisk för marknadiserade samhällen. Performativitet är en 

styrningsteknologi som har sitt ursprung i den privata sektorn men som fått spridning och 

betydelse inom offentlig verksamhet, inte minst utbildningssektorn. Dess styrningsrationalitet 

bygger på bedömningar, jämförelser och skyltfönsteraktiviteter för att reglera olika aktörers 

praktiker. Aktörers prestationer fungerar som mått för produktivitet och kvalitet och som sådana 

representerar prestationer det värde eller kvalitet som en organisation kan anses ha. Vem som 

besitter makten att avgöra vilka prestationer som bör värderas blir således minst sagt väsentligt 

eftersom det också skapar subjekt, menar Ball. Performativitet kräver att subjekt organiseras i 

förhållande till mål, indikatorer och utvärderingar. Personliga övertygelser, värderingar och 

erfarenheter får träda tillbaka för det kvantifierbara. På så sätt utmanas professionalism till 

förmån för produktivitet och mätbara resultat. Belöningar och sanktioner, både materiella och 

symboliska, utgör performativitetens grund för styrning. Det mätbara tillmäts högre värde 

jämfört med de arbetssysslor som är svåra att kvantifiera, vilket uppmuntrar till det Ball (2003) 

kallar för ”second order activities” istället för det han kallar för ”first order activities” som 

sammankopplas med det viktiga och kärnfulla i läraryrket så som relationer till elever och 

undervisning. Second order activities beskrivs däremot som något som inte har betydelse för 

lärandet men istället producerats i uppvisande syfte, såsom dokumentation. Second order 

activities skapar det Ball kallar för ”fabrications”, det vill säga aktiviteter och dokumentation 
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som skapats för uppvisning men som i praktiken inte leder till bättre undervisning. Ball menar 

att teknologierna kopplade till performativitet var tänkta att ge bättre inblick i 

utbildningssektorn men fabrications innebär en skyltfönsteraktivitet som istället döljer vad som 

egentligen sker.   

Ball (2003) menar att performativitet som styrningsteknologi inte bara förändrar 

utbildningsenheter och dess strukturer utan också vad det innebär att vara lärare, det producerar 

nya former av lärarsubjekt. Lärare manas till att tänka om sig själva som individer som räknar 

på sig själva i förhållande till kvantifierbara värden, förbättra sin produktivitet, sträva efter 

excellens och existera i förhållande till det mätbara. På så sätt introduceras ett nytt etiskt system 

som bygger på institutionellt självintresse, pragmatism och performativt värde.  Det nya etiska 

systemet bygger också på konkurrens och prestationer som starkt skiljer sig från den yrkesetik 

som bestod av professionalism och samarbete. Det nya etiska systemet skapar istället möjlighet 

för triumferande lärare som strävar efter att bli bättre än vad de var och bättre än andra. Lärare 

som är enastående, framgångsrika och inte minst, över snittet. En styrningsrationalitet som 

bygger på performativitet betonar effektivitet framför hederlighet. Allt detta, skriver Ball, 

kräver ett intensivt arbete med självet.  

Ball (2003) understryker att undervisning och lärarsubjekt förändras i grunden i kraft av en 

panoptikons styrning, bestående av marknadsföring och konkurrens som performativiteten 

innebär. Detta leder till en ökande individualisering och minskande solidaritet inom yrkeskåren.  

 

2.3 Centrala begrepp 

Begreppen utvärdering och undervisning fyller en central funktion i studien, vars innebörder 

därför behöver klargöras. Nedan presenteras sådana klargöranden i form av de definitioner som 

ligger till grund för min förståelse av begreppen. 

 

2.3.1 Utvärdering 

Sandahl (2015) framhåller att företeelsen utvärdering kan definieras på en rad olika sätt. En 

adekvat definition av utvärdering är möjlig att nå genom att beakta flera definitioner av 

utvärdering vilket gör det möjligt att inlemma utvärderingens tre grundläggande beståndsdelar: 

1) Noggrannhet 2) Bedömning 3) Användning.  
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Utvärdering är en systematisk bedömning eller noggrann värdering av det som kommer ut från 

en verksamhet (Weiss, 1998). Sandahl (2015) menar att ”ut” står för noggrann i ”ut-värdering”. 

Det handlar alltså inte bara om en värdering, utan en noggrann värdering. Utvärdering handlar 

också om att avgöra värdet av något, exempelvis processen eller det som kommer ut från en 

verksamhet (Scriven, 1991). Med andra ord handlar det om att tillskriva en företeelse eller 

produkt ett normativt värde. En utvärdering konstrueras i syfte att användas på något sätt och 

själva användandet äger rum i efterhand (Vedung, 2009). Det kan också vara värt att 

understryka att utvärderingar oftast konstrueras för att kunna mäta likheter och/eller skillnader 

gentemot fixerade mått och standards som presenteras med  kvantitativa data även om 

kvalitativt innehåll ofta förekommer (Karlsson, 1999). 

 

2.3.1.1 Formativa- och summativa utvärderingar 

Scriven (1968) gör en åtskillnad mellan formativa och summativa utvärderingar. Elmgren och 

Henriksson (2015) menar att formativa utvärderingar äger rum kontinuerligt under kurstiden 

och har det primära syftet att påverka kursen i riktning mot ett effektivare lärande för 

studenterna och medvetandegöra elever om sin inlärningsprocess. Detta innebär att formativa 

kursutvärderingar är ett systematiskt sätt att insamla kunskap om en elevgrupps 

inlärningsprocess i förhållande till en kurs eller ett ämne och är således skräddarsydd med den 

specifika gruppen i åtanke. Elmgren och Henriksson menar att en rätt genomförd formativ 

utvärdering förstärker studenters lärande, utveckling, självständighet och medvetenhet om den 

egna inlärningen. Det betonas också att den formativa utvärderingen bidrar till en bättre dialog 

mellan lärare och elever och kan förse läraren med viktigt information om vad som behöver 

förbättras eller betonas i undervisningen.   

 

Elmgren och Henriksson (2015) skriver att summativa utvärderingar har till syfte att säkerställa 

att studenters synpunkter kommer till uttryck som ett sätt att utöva inflytande över utbildningen 

och i förlängningen vidareutveckla utbildningen. Jämfört med den formativa utvärderingen 

innebär den summativa utvärderingen därför ett starkare inslag av värdering av lärare eller kurs. 

Till skillnad från den formativa utvärderingen kan den summativa utvärderingen besvaras efter 

en avslutad kurs.  
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2.3.2 Undervisning 

Arfwedson (1998) framhåller att undervisning är svårt att entydigt definiera på grund av att 

företeelsen undervisning i sig är komplex men också på grund av att undervisning sker på en 

rad olika sätt. Kroksmark (1997) menar liksom Arfwedson att undervisning är svårt att entydigt 

definiera. Kroksmark bejakar dock tanken om att undervisning är lärares och lärarutbildningens 

mest centrala yrkeskompetens. Inom denna avgränsning finns en rad olika forskningsfält och 

huvudområden. Samtidigt vidgar Kroksmark sin syn på undervisning när han skriver att 

undervisning inte endast är förbehållen en särskild yrkesgrupp utan ser det istället som en 

handling eller aktivitet som framförallt är kopplat till inlärning. Därför är det viktigt att förstå 

vad inlärning är för att fullt ut förstå undervisning, samt hur dessa företeelser är länkade till 

varandra. Kroksmark menar att ”inlärning är en aktivitet som primärt finns hos den lärande” 

(1997, s. 83). Den som lär, kan lära sig det som avsetts men också något helt annat. 

Undervisning leder inte per automatik till lärande och att lärande äger inte endast rum i samband 

med undervisning. Undervisning är en aktivitet som är kopplat till den som undervisar men kan 

inte utföras i ensamhet utan kräver istället någon form av intersubjektivitet. För Kroksmark 

förblir förhållandet mellan inlärning och undervisning en öppen fråga men Kroksmark erbjuder, 

om än snäv, ändå en definition av undervisning.  

 
(…) något som genomförs av någon med tydliga och medvetet valda metoder och med ett 

likaledes tydligt och medvetet valt innehåll, som någon annan förväntas att helt eller delvis 

tillägna sig genom inlärning. (Kroksmark, 1997, s. 84) 

 

Enligt Arfwedson (1998) ansluter sig många forskare till en tvådelad definition av 

undervisning, bestående av lärandets produkter å ena sidan och lärandets processer å andra 

sidan. Lärandets produkter rör aktiviteter med ett bestämt mål, där pedagogen lär ut och elever 

lär in specifika kunskaper och/eller färdigheter. Lärandets processer rör ”själva inlärningens 

mekanik, det vill säga hur man minns, löser problem och argumenterar” (Arfwedson, 1998, s. 

15). Även om det är möjligt att betrakta det nyss nämnda som en definition av undervisning 

menar Arfwedson att den bara beaktar ett fåtal aspekter av undervisning och lämnar andra 

aspekter därhän.  I föreliggande fallstudie används dock den snäva definition av undervisning 

som Kroksmark presenterat ovan. Denna fallstudie är avgränsad till att endast belysa de 

förhållanden som kan kopplas till undervisning i gymnasieskolan och de aktörer som verkar 

inom gymnasieskolan. Kroksmarks definition har ansetts träffande för den undervisning som 

sker, eller förväntas ske, i gymnasieskolan och således tydligt kopplad till de aktörer som verkar 

där. Det kan vara värt att poängtera att Kroksmarks definition av undervisning så klart är 
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tillämplig på andra skolnivåer men att dessa lämnat därhän eftersom fallstudien endast utförts 

på en gymnasieskola.  

 

3 Forskningsöversikt 

Forskningen om utvärdering är omfattande och i fältet finns både förespråkare och skeptiker 

(Lindgren, 2019). Lindgren menar att det finns många fler studier som bekräftar skeptikernas 

perspektiv jämfört med de forskare som är positivt inställda till utvärdering. Jag har inte 

möjlighet att ge en heltäckande forskningsöversikt för forskningsfältet, däremot har jag för 

avsikt att visa på forskningsresultatens spretighet och olika forskares skilda ställningstaganden. 

Data för forskningsöversikten nedan kommer främst från den anglosaxiska världen, inte minst 

USA, men forskningen om kursutvärderingar är världsligt utbredd och det har varit lätt att finna 

studier från andra delar av världen också. Svensk forskning som är direkt kopplad till 

kursutvärderingar har varit svårare att finna. Av denna anledning finns det färre svenska studier 

som knyter an till valt forskningsområde. Forskningsöversikten bygger uteslutande på studier 

från högre utbildning och universitet eftersom jag inte funnit några kursutvärderingsstudier som 

genomförts i en gymnasial kontext. 

 

3.1 Förespråkare 

Bland förespråkarna för kursutvärderingar finns Wachtel (1998) som menar att den 

vetenskapliga grunden för kursutvärderingar, och dess potential att på ett giltigt, tillförlitligt 

och värdefull sätt ge information om undervisning, har rigorös vetenskaplig grund. 

Faculty opinion on the utility of student evaluations of teaching ranges from 'reliable, valid, and 

useful' to 'unreliable, invalid, and useless' (Aleamoni, 1981). However, after nearly seven decades 

of research on the use of student evaluations of teaching effectiveness, it can safely be stated that 

the majority of researchers believe that student ratings are a valid, reliable, and worthwhile means 

of evaluating teaching (for example, Centra, 1977, 1993; Cohen, 1981; Koon & Murray, 1995; 

Marsh, 1984; 1987; Marsh & Dunkin, 1992; McKeachie, 1990; Murray et al, 1990; Ramsden, 1991; 

Seldin, 1984; 1993). In fact, Marsh (1987) contends that student evaluations are the only indicator 

of teaching effectiveness whose validity has been thoroughly and rigorously established. (Student 

Evaluation of College Teaching Effectiveness: a brief review, Howard K. Wachtel, 1998) 

 

I ”Studien ”A Performance Indicator of Teaching Quality in Higher Education: the Course 

Experience Questionnaire” (1991) undersöker Ramsden möjligheten för att avgöra 

undervisningskvalitet med hjälp av kursutvärderingar inom högre utbildning i Australien. 

Ramsden drar slutsatsen att kursutvärderingar erbjuder ett tillförlitligt, verifierbart och 
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användbart sätt att bedöma undervisningskvalitet inom högre utbildning. Studien har en 

kvantitativ ansats där totalt 3372 kursutvärderingar analyserats från 13 olika institutioner med 

högre utbildning i Australien som också gav en ämnesmässig spridning från studenter som läste 

humanistiska- och samhällsvetenskapliga ämnen till elever som läste naturvetenskapliga 

ämnen.  

Ytterligare en studie som stärker förespråkarnas uppfattning är studien ”Will teachers receive 

higher student evaluations by giving higher grades and less course work?” (2003) där  Centra 

undersöker på vilket sätt betygsförväntningar, arbetsbörda och svårighetsgrad i kurser påverkar 

studenter när de besvarar kursutvärderingar, enligt studentutsagor. Studien bygger också på en 

analys av 50 000 collegekurser och de data där lärarna använt utvärderingen ”Student 

Instructional Report II”. Centra fann stöd för att inlärningseffekt hade positiv inverkan på 

kursutvärderingsresultaten, medan förväntade betyg vanligtvis inte påverkade 

kursutvärderingarna. Kurser som upplevdes svåra eller för basala, tenderade att ges låga 

kursutvärderingsresultat medan kurser som upplevdes var på rätt nivå fick bäst 

kursutvärderingsresultat. Uppgifterna om att betyg inte påverkar kursutvärderingsresultat stöds 

också av rapporten ”Course Grades, Quality of Student Engagement,  and Students’ Evaluation 

of Instructor” (2010) skriven av Culver som menar att kursutvärderingsresultat istället påverkas 

av studenters interaktion med kursmaterialet. Studiens resultat ger stöd för uppfattningen om 

att studenters engagemang i kursmaterialet modererar förhållandet mellan förväntade betyg och 

kursutvärderingsresultat, menar Culver. Studien bygger på en kvantitativ analys av 350 846 

kursutvärderingar från ett universitet i södra USA. 

I studien ”It’s the teacher, stupid! - Om kursutvärderingar och kvalitet” (2016) av Pihl och 

Gertsson framförs argument om att kursutvärderingar visar hur nöjda elever är med en kurs, 

vilket får positiva återverkningar för elevernas motivation och resultat. Detta ökar i 

förlängningen också elevgenomströmning men också utbildningens anseende så att fler elever 

blir benägna att vilja gå den. En annan positiv effekt av kursutvärderingar är att de förser lärare 

med återkoppling och på så sätt blir ett kvitto för utfört arbete. Det finns också forskning som 

stödjer uppfattningen att elever besitter en snarlik kompetens att bedöma undervisningskvalitet 

som lärarkollegor och lärare själva, därför är studenter trovärdiga som utvärderare menar Phil 

och Gertsson. Phil och Gertsson undersöker i sin studie läraren som den viktigaste faktorn för 

goda kursutvärderingsresultatet, genom att analysera kursutvärderingsdata  från 340 kurser och 

4634 kursutvärderingar från Högskolan Kristianstad år 2015. Resultatet stärker tesen om att det 

är läraren som har störst betydelse för goda kursutvärderingsresultat och studenters 
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helhetsbedömning av kurser. De viktigaste faktorerna var studenters bedömning av lärarens 

kommunikation och krav. God genomströmning och fristående kurser hade också viss betydelse 

för goda kursutvärderingsresultat. Medan lärarens kön, val av kurslitteratur och om läraren var 

disputerad, antal kursdeltagare eller kursnivå hade liten eller ingen påverkan.     

 

3.2 Skeptiker 

Bland skeptikerna finns en rad olika forskare som varnar för att mätandet i form av 

utvärderingar kan leda till en ”resultatpradadox” som beskrivs som oönskade och negativa 

konsekvenser som uppstår på grund av själva mätandet (de Bruijin 2007, Meyer & Gupta 1994, 

van Thiel & Leeuw 2002). De negativa konsekvenserna uppstår av mätandet i sig, förutsatt att 

de som utvärderas tror att utvärderingsresultatet ska användas på något sätt. Detta påverkar i 

sin tur olika aktörers agerande (Batterham 1994, Campbell 1979, Meyer & Gupta 1994). 

Forskare som ägnat sig åt utbildning har undersökt på vilket sätt den ökande användningen av 

utvärdering påverkat läraryrket och hur lärare upplever sitt arbete. Studier från USA, 

Australien, England och Kanada visar att lärares arbete inriktats mot det som är mätbart och 

således synligt för ledning, trots att det gick tvärtemot lärarnas egen uppfattning om vad som 

var viktigt. Konsekvenserna av detta var ökad användning av tester, fokus på baskunskaper, 

minskad valfrihet och mindre utrymme för tematiska inslag (Ball 2003, Hargreaves 2004, 

Hargreaves & Fullan 2012, Lussi Borer & Lawn 2013, Rizvi & Lingard 2010, Rosenkvist 

2010). Många forskare har också pekat på att utvärderingar kan leda till en undervisning som 

förbereder elever för proven istället för att undervisa dem för att klara livet i stort (Biesta 2008, 

de Bruijin 2007, Clarkson 2010, Leeuw 1996, Perrin 1998, van Thiel & Leeuw 2002).   

Hargreaves (2004) menar att utvärdering kan orsaka förstelning inom skolor på så sätt att lärares 

kreativitet hämmas och att kvalitetsmätning leder till att lärare inte vågar testa nya idéer eller 

arbetssätt eftersom de vill leva upp till de mått som en utvärdering består av.  En del av 

forskningslitteraturen om utvärdering handlar om den avprofessionalisering som utvärdering 

kan orsaka inom mellanmänskliga yrken som kräver omdöme istället för manualer och mätbara 

kvalitetsindikatorer (Ball 2003, Hargreaves & Fullan 2012, Stenlås 2009).  Lindgren (2019) 

menar att tidigare former av yrkesprofessionalism, i och med New Public Managements intåg 

och därmed utvärderingar och kvalitetsmätning, utmanas av organisationsprofessionalism. Vad 

som då krävs av människor är inte längre en yrkesprofession och det omdöme som följer därav, 

utan snarare deras förmåga att handla efter färdiga föreskrifter. Collier (2008) beskriver det som 
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performativitet, vilket ligger helt i linje med en del av den begreppsapparat som valts för min 

studie.  

 

3.2.1 Validitetsbrister 

En omfattande del av kursutvärderingsforskningen handlar om kursutvärderingarnas 

validitetsbrister. Spooren, Brockx och Mortelmans (2013) lät analysera 210 artiklar som skrivits 

om kursutvärderingar i högre utbildning under tidsintervallet 2000-2013. Samtliga artiklar 

rörde områden kopplat till utvärdering av kurser, lärare eller undervisning och mynnade ut i en 

översiktlig metastudie inom forskningsfältet student evaluation of teaching (SET). Författarna 

menar att många aktörer inom fältet ställer sig frågande till nyttan och validiteten när det 

kommer till SET, både när det gäller kursutvärderingars summativa och formativa funktion.  

Därför poängterar Spooren m.fl. att forskning misslyckats att ge svar på flera kritiska 

ifrågasättanden gällande validitet och SET.  

Johnson, Narayanan och Sawaya (2013) skriver att kursutvärderingar som indikator för 

undervisningskvalitet är förknippad med validitetsbrister eftersom dess resultat påverkas av 

bakgrundsfaktorer såsom gruppstorlek, kursnivå, om kursen är valbar eller obligatorisk, men 

också av lärarens kön och akademiska meriter. Studien baserades på kursutvärderingsdata från 

3938 kurser där 549 ingenjörslärare undervisade. Studien visar en korrelation mellan 

kursutvärderingsresultat och gruppstorlek. Lärare som undervisar större grupper riskerar att 

också få sämre kursutvärderingar, vilket också ligger i linje med annan forskning om 

gruppstorlek och kursutvärderingar (Ragan och Walia, 2010, Chapman och Ludlow, 2010). 

Johnson m.fl, finner också stöd för antagandet att avancerade kurser resulterar i högre 

kursutvärderingsresultat jämfört med grundkurser vilket också gäller för valbara kurser jämfört 

med obligatoriska. Det finns också skillnader i kursutvärderingsresultaten kopplat till kön, 

menar Johnson, Narayanan och Sawaya. Kvinnor fick lägre kursutvärderingsresultat jämfört 

med män, framförallt när det gällde undervisning i grundkurser. Lärarnas erfarenhet spelar 

också roll. Lärare med högre erfarenhet tenderade att få sämre kursutvärderingsresultat, vilket 

också fått stöd av andra studier (Se McPherson och Jewell 2007).  

En svensk kvantitativ studie I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för  högskole- 

och universitets studenters läraromdömen skriven av Karlsson och Lundgren (2012), har funnit 

stöd för att kvinnor konsekvent ges sämre omdömen av studenter jämfört med män. Studien 

baserades på 280 studentomdömen av 182 lärare. Omdömena hade skrivits in i den, av studenter 
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skapade, hemsidan ”StudenterTyckerTill”. Karlsson och Lundgren går emot uppfattningen att 

äldre lärare tenderar att få sämre kursutvärderingsresultat eftersom de istället fann att unga 

lärare skattas lägre av studenter. Det finns dock en begreppsskillnad mellan Johnson, Narayanan 

och Sawayas studie och Karlsson och Lundgrens. De förstnämnda forskarna fokuserar på 

lärarnas ”erfarenhet” och sistnämnda på lärarnas ”ålder”, vilket principiellt öppnar upp för att 

båda resultaten är riktiga samtidigt även om förhållandet mellan begreppen kan sägas vara 

överlappande och komplext. Det kan också ha betydelse för resultaten  att undersökningarna är 

genomförda i olika geografiska kontexter. 

En studie från 2020 som stärker flera av uppgifterna ovan är  ”Student evaluations of teaching: 

unidimensionality, subjectivity, and biases” av Radchenko. Radchenko använde sig av 

kvantitativ metod och analys av 365 187 studentkursutvärderingar från 17 750 kurser från ett 

amerikanskt universitet med samhällsvetenskaplig inriktning, under perioden 2006 till 2017. 

Radchenkos resultat ger underlag för att kursutvärderingsresultat är beroende av lärarens kön, 

undervisningsgruppens storlek och de betyg som eleverna förväntar sig. Obligatoriska kurser 

och stora elevgrupper tenderar att generera lägre kursutvärderingsresultat. Studien visar också 

den vikt studenter tillmäter betyg när de besvarat SET. Stark positiv påverkan på förväntade 

betyg implicerar att kursutvärderingssystemet underblåser betygsinflation och en 

kundorientering när det gäller studenter, istället för utbildningsmässiga resultat. 

Kursutvärderingssystemet slår negativt för kvinnliga lärare, inte minst i de fall som kvinnliga 

lärare sätter låga betyg. Vidare menar Radchenko att studiens resultat visar att 

kursutvärderingssystemet inte utgör en bra grund för jämförelser eller som ett sätt att mäta 

skillnader mellan lärare. Radchenkos slutsats är därför att kursutvärderingar som utgår från ett 

medelvärde som fixerad referens för att jämföra lärare inte bör användas för att mäta lärares 

undervisningsutföranden eller lärares undervisningskompetens. 

I studien ”Student evaluations of teaching: phrenology in the 21st century?” (2020) belyser med 

hjälp av kritisk genealogisk analys Rodriguez, Glenn-Levin Rodriguez och Freeman relationen 

mellan SET och etnisk tillhörighet samt kön. Författarna driver tesen att SET verkar som en 

viktig faktor för att rättfärdiga och upprätthålla vit manlig hegemoni i USA inom högre 

utbildning. I de fall som SET används för att avgöra lärares undervisningskompetens, 

reproducerar kursutvärderingssystemet en historiskt grundad ojämlikhet avseende etnicitet och 

kön. De makttekniker som forskarna undersökt vinner legitimitet inom en institutionell kontext 

där användandet av ”vetenskapliga” mätinstrument, produktionen av data och användningen av 

statistik eller siffror utgör en förment legitim grund för att ”mäta” sociala skillnader. Rodriguez 
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m.fl. menar att nämnda makttekniker inte mäter existerande skillnader utan reproducerar 

skillnaderna och att varje skillnad på förhand har ett innehåll som distribuerar en norm av vit 

manlig hegemoni.   

Ytterligare en studie som ger stöd för antagandet om att kursutvärderingar är förknippade med 

validitetsbrister när de används som en indikator för undervisningskvalitet, är skriven av 

Daniela Feistauer och Tobias Richter (2018) verksamma vid Kassels universitet i Tyskland, där 

de också genomfört sin studie. Feistauer och Richter lät undersöka hur psykologistudenters 

inställning till läraren och kurs påverkade kursutvärderingsresultaten och fann starkt stöd för 

att kursutvärderingsresultat påverkas av hur mycket studenter gillade läraren medan intresset 

för kursen påverkade i mindre utsträckning. Studien baserades på 517 studentenkäter som 

undervisats av 26 olika lärare.  

 

3.2.2 Samband mellan kursutvärderingsresultat och inlärning 

Uttal, White och Wong Gonzales har i metastudien ”Meta-analysis of faculty´s teaching 

effectivness: Student evaluation of teaching ratings and student learning are not related” (Mount 

Royal University, Kanada: 2016) låtit granska sambandet mellan kursutvärderingsdata och 

inlärning i 51 olika artiklar och fann att föreställningen om att lärare som får höga 

kursutvärderingsresultat också genererar högre inlärningseffekt, är en artefakt konstruerad av 

en tendensiös publikation av studier som är mindre till sitt omfång, eftersom dessa visar stor 

eller moderat korrelation mellan kursutvärderingsresultat och inlärningseffekt. Däremot visar 

studier som är större till sitt omfång ingen eller minimal korrelation mellan 

kursutvärderingsresultat och inlärningseffekt. Författarnas samlade resultat visar att det inte 

finns en korrelation mellan kursutvärderingsresultat och inlärningseffekt.  

 

3.2.3 Performativitet och påverkan 

I artikeln ”Student evaluations of teaching: emerging surveillance and resistance” (2020) 

belyser Kayasa, Assimakopoulosb och Hinesa hur SET fungerar övervakande för 

universitetslärare och hur övervakningen besvaras med motstånd från universitetslärarna. 

Metoden var kvalitativ, bestående av semistrukturerade intervjuer med 34 universitetslärare i 

Storbritannien från fyra olika universitet. Dokumentanalys användes också som metod. 

Författarna menar att SET verkar övervakande på två nivåer, ”top-down” där övervakningen 
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praktiseras av chefer och ”bottom-up” där övervakningen praktiseras av studenter. Fler 

universitetslärare gav uttryck för praktiker som minskade antalet kursutvärderingar som ett sätt 

att minska på den övervakning som SET genererar. Informanterna berättade att de inte visade 

provresultat i anslutning till när SET skulle besvaras och såg en korrelation mellan låga 

kursutvärderingsresultat och låga betyg. Lärarnas utsagor visade också på praktiker som innebar 

att man undvek krävande undervisning som extra uppgifter eller läsning åt studenter, eftersom 

lärare menade att det verkade negativt på kursutvärderingsresultaten. Artikelförfattarna menar 

att SET riskerar leda till en undervisningspraktik där lärare lägger fokus på ett smalt spektrum 

av mätbara aktiviteter som en medveten strategi att värja sig från de konsekvenser som kan följa 

av låga kursutvärderingsresultat men i förlängningen hämmar studenters lärande.  

”Teachers: the effect of school inspections on primary teachers” skrevs 1998 av Jeffrey och 

Woods. Verket skrevs till följd av den brittiska lagen ”Education Act” som innebar nationell 

inspektion av landets skolor och således kom att leda till ett granskningsklimat av alla möjliga 

aspekter av skolors kvalitet. Jeffrey och Woods bygger sin analys på sex fallstudier på primary 

school över tre år. Undersökningen har relevans för min fallstudie eftersom Jeffrey och Woods 

visar hur lärare upplever granskningen som en konflikt mellan olika värden, ett uppslukande av 

deras liv och en avprofessionalisering av deras yrkesprofession. I förlängningen innebär den 

utmanade lärarprofessionen en konsekvens för hur lärare undervisar och förhåller sig till elever. 

Därför står Jeffrey och Woods studie närmast de frågor och perspektiv som beaktas i denna 

studie. Icke desto mindre finns åtskilliga skillnader eftersom föreliggande studie utförts i annan 

kulturell kontext. Jeffrey och Woods studie är genomför i Storbritannien på primary school 

medan föreliggande studie genomförts i Sverige och på en gymnasieskola.  
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4 Metod, material och analysprocess 

Föreliggande kapitel behandlar metod, material och studiens analysprocess. Kapitlet behandlar 

också de metodologiska överväganden som varit relevanta för studien samt min egen 

förförståelse av kursutvärderingar och dess relation till lärarsubjekt och undervisning.   

 

4.1 Fallstudiedesign  

Fallstudien kan karaktäriseras som en förklarande enfallsstudie (Yin, 2007, s. 17ff) där vald 

gymnasieskola har fungerat som det enda undersökningsobjektet. Yin menar att fallstudie som 

metod är ändamålsenlig när komplicerade sociala företeelser ska studeras. Fallstudiens 

undersökningsområden rör den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem, dess validitet 

och dess eventuella förmåga att konstruera lärarsubjekt och undervisning, vilket av mig ansetts 

vara komplexa sociala företeelser. 

Jag har ansett att ett ingående studium och närhet till forskningsobjektet varit en nödvändighet 

för att forskningsfrågan skulle vara möjlig att besvara. En undersökning av ett avgränsat fall 

ger möjlighet till den typen av intensivanalys (Bryman, 2015). Det kan vara värt att poängtera 

att fallstudier inte primärt har till syfte att generalisera de resultat som ges, utan snarare stärka 

teoretiska utgångspunkter med hjälp av de data som studien ger vid handen (Mitchell, 1983). 

När det gäller förhållandet mellan teori och praktik, kan därför fallstudien knytas till en induktiv 

tradition. Intervjuer av aktörer inom vald gymnasieskola och textanalys har använts som teknik 

för att fånga in data som haft till syfte att ge svar på studiens frågeställning.   

 

4.2 Material 

4.2.1 Val av gymnasieskola och informanter 

Studien har avgränsats till en gymnasieskola i södra Sverige. Valet av skola och informanter 

har varit knutet till ett antal olika urvalskriterier. Det viktigaste urvalskriteriet har varit att 

undervisningen på skolan följts upp med kursutvärderingar och att kursutvärderingarna 

behandlas och följs upp i efterhand. 

Jag har nått ovan angiva urvalskriterier genom mailkontakt med fyra olika gymnasieskolors 

rektorer där syftet med studien presenterats och frågan om lämplighet och i sådana fall 

deltagande i studien ställdes. Tre av fyra rektorer svarade på mitt meddelande. Två rektorer 
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avböjde medverkan medan en rektor tyckte att studien verkade spännande och trodde att den 

egna gymnasieskolan utgjorde ett lämpligt fall, eftersom skolan använde sig av 

kursutvärderingar och att dessa följdes upp i samband med medarbetarsamtal. 

 

Jag har därför ansett vald gymnasieskola vara ett adekvat fall för att ge svar på studiens 

frågeställning. Förfaringssättet innebar också att aktörer inom skolan hade erfarenhet av hur 

kursutvärderingarna fungerar i praktiken och kunde således bidra med data som är av betydelse 

för studien. 

 

Skolan utgjordes av ca 1000 elever och ca 100 lärare, uppdelade på fyra program som fördelats 

mellan tre biträdande rektorer. Det stora antalet elever och personal gav mig också ett gott hopp 

om att komma i kontakt med tillräckligt många informanter för att ge ett fullödigt svar till 

studiens frågeställning.  

 

Jag fick möjlighet att presentera min studie samt mina kontaktuppgifter på en personalkonferens 

på gymnasieskolan i mars år 2020. Två biträdande rektorer och uppskattningsvis ett femtiotal 

lärare var närvarande.  Det ledde till att jag kom i kontakt med två biträdande rektorer och fem 

lärare som var villiga att bli intervjuade. En av rektorerna infann sig inte i samband med 

överenskommen tid för intervjun och en av lärarna avböjde senare medverkan på grund av 

tidsbrist. En av lärarna hjälpte mig med att komma i kontakt med samtliga elever och försåg 

mig med de digitala dokument som användes på skolan med koppling till kursutvärderingar. 

Fallstudiens materialinsamling har utgjorts av en intervju med rektor, fyra intervjuer med lärare 

och fyra gruppintervjuer med elever samt textanalys av tre digitala dokument. Samtliga 

informanter informerades om studien innan intervjuerna ägde rum (se bilaga, A). Intervjuerna 

ägde rum år 2020 under mars och april. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga B) och tog en till två timmar att genomföra. Tiden för när intervjuerna skulle 

genomföras präglades av de försiktighetsåtgärder som svenska folkhälsomyndigheten utfärdade 

under perioden (Folkhälsomyndigheten, 2020). Det innebar stora svårigheter att besöka skolor 

samt träffa informanter för intervju. Därför bjöds samtliga informanter in till videointervju via 

Zoom, där intervjuerna också spelades in. Den transkriberade intervjun har sänts till respektive 

respondent för godkännande. Fingerade namn har använts och information som riskerar att röja 

någon informants identitet har kodats. Intervjuerna är sparade som filer och finns i mitt förvar. 
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4.3 Tekniker för att samla in empiriskt material 

Empiriskt material för fallstudien har fångats in med hjälp av intervjuer och digitala dokument. 

Rektor, lärare och elever har berättat om sina erfarenheter av gymnasieskolans 

kursutvärderingssystem och dokument som ligger till grund för användningen samt tolkning av 

gymnasieskolans kursutvärderingar har analyserats. 

 

4.3.1 Intervjuerna  

Eftersom studien har det övergripande syftet att kritiskt diskutera och problematisera 

användningen av kursutvärderingar på den valda gymnasieskolan med informanternas 

talhandlingar som grund, har det funnits anledning att använda intervjuer som teknik. Intervjuer 

lämpar sig särskilt väl för att nå en djupare förståelse av upplevelse, och en förståelse för de val 

som människor kan göra. Intervjuer ger också möjlighet för informanter att jämföra olika 

förfaringssätt och förklara varför ett särskilt uppträdande valts framför ett annat. Därför har 

semistrukturerade djupintervjuer av rektor, lärare och elever tjänat undersökningens syfte, 

eftersom semistrukturerade intervjuer möjliggör en lagom blandning av öppenhet och styrning 

(Dalén, 2011).  

Urvalet har varit teoretiskt i det att maximal variation gällande informanter har eftersträvats. 

Ett teoretiskt urval har till syfte att återspegla en maximal variation och har varit tänkt som ett 

sätt att berika forskningsfrågan utifrån olika aspekter och perspektiv (Dalén, 2011). Den 

maximala variationen i studien representeras av att informanterna tillhört olika program och 

utgjorts av både kvinnor och män. På andra punkter har maximal variation inte varit önskvärd 

eftersom det skulle ligga utanför studiens syfte och skada möjligheten att jämföra 

informanternas svar och det skulle påverka studiens validitet. Jag har därför medvetet sökt mig 

till informanter med omfattande erfarenhet av kursutvärderingar. Den valda gymnasieskolan 

utgörs av personal och elever som har omfattande erfarenheter av kursutvärderingar. För att 

ytterligare garantera denna aspekt gick samtliga elever som ingått i studien det tredje året på 

gymnasiet när intervjuerna genomfördes.  

 

Informanterna har valts på frivillig basis trots att det kan finnas problem  med urval av ”frivillig” 

form. Finns det skillnader mellan informanter som gärna vill delta och de informanter som 

avböjer medverkan? Kommer det urvalet i sig att påverka studien? Det kan finnas skillnader 

men utgångspunkten för undersökningen har varit att deltagande ska ske på frivillig basis.  
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4.3.1.1 Presentation av informanter 

Totalt har nio intervjuer genomförts där sammantaget 15 personer intervjuats. Min avsikt var 

att intervjua två biträdande rektorer men eftersom en av dessa glömde bort intervjutillfället och 

inte gick att komma i kontakt vid tiden för intervjun har det inneburit att endast en biträdande 

rektor finns representerad. Nedan presenteras intervjupersoner och intervjudatum med hjälp av 

fingerade namn. Informanterna tillhör olika gymnasieprogram men det har medvetet lämnats 

därhän som ett led i att skydda informanternas identitet.  

 

Biträdande Rektor Lärare Gruppintervjuer med 

elever 

Johan  

Datum: 2020-04-23 

 

Adam 

Datum: 2020-03-27  

 

Aileen, Ester, Majken, Sara  

Datum: 2020-03-26,  

 Lovis 

Datum: 2020-03-30 

 

Eva, Erika  

Datum: 2020-03-27,  

 

 Karin 

Datum: 2020-04-03 

 

Malva, Ali  

Datum: 2020-03-30 

 

 Anna 

Datum: 2020-04-20  

 

Rosa, Thea  

Datum: 2020-04-03 

 

4.3.2 Digitala dokument 

Digitala dokument tenderar att vara av relevans när det kommer till användandet av fallstudie 

som metod. I fallstudier är dokumentens viktigaste funktion att styrka datamaterial som hämtats 

från andra källor men kan också ge specifikare och tydligare information (Yin, 2007). Tre 

digitala dokument har använts i nyss nämnda syften och på så sätt bekräftat och förtydligat 

informanternas utsagor. Närmare bestämt handlar det om skolans kursutvärdering från 2018 

och kursutvärderingens sammanställning för enskilda lärare. Den inblick dokumentet gett har 

gjort det möjligt att granska hur kursutvärderingsdata organiserats men visade också vilka 

kursutvärderingspåståenden och svarsalternativ som den digitala kursutvärderingen utgörs av. 

Skolan har före 2018 haft en annan kursutvärdering som innehöll andra 

utvärderingspåståenden. Eftersom lärare och rektor påfallande ofta refererade till påståenden 
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som fanns i den ”gamla” kursutvärderingen blev det angeläget att också inkludera detta 

dokument i studien (se bilaga, C).  

Det tredje dokumentet som använts i fallstudien rör gymnasieskolans riktlinjer inför 

medarbetarsamtalet. Dokumentet är framtaget av kommunens utbildningsförvaltning och är 

tänkt att användas i samband med lärares årliga medarbetarsamtal.  

Det förstnämnda dokumentet kan visa på en konstituering av undervisningsaktiviteter och hur 

kursutvärderingsdata sammanställs jämförande och kontrasterande. Vetskapen om denna 

sammanställning har gjort det möjligt att ställa frågor om hur detta kan påverka lärarsubjekt 

och undervisning. Det sistnämnda dokumentet kan vara konstituerande på så sätt att det anger 

att kursutvärderingarna ska behandlas i samband med det årliga medarbetarsamtalet som varje 

lärare erbjuds av respektive rektor. Genom kontakt med en av lärarna på skolan hade jag 

möjlighet att ta del av ovanstående dokument innan intervjuerna ägde rum (personlig 

kommunikation, 20 mars, 2020). Jag har medvetet valt att inte bifoga dessa dokument i sin 

helhet som bilaga i studien, eftersom det då skulle framgå i vilken kommun och på vilken 

gymnasieskola undersökningen är genomförd och i förlängningen äventyra informanters 

anonymitet. Eftersom studien har till syfte att undersöka om, och i så fall hur, kursutvärderingar 

kan användas på gymnasieskolan för att konstruera lärarsubjekt och undervisning, har jag valt 

att presentera delar av ovan nämnda dokument. På så sätt har det varit möjligt att visa en 

tillräcklig transparens i datamaterialet utan att äventyra informanternas anonymitet. Närmare 

bestämt handlar det om de kursutvärderingspåståenden som utgör själva kursutvärderingen för 

tiden som undersökningen genomfördes (se kapitel fem) samt de kursutvärderingspåståenden 

som användes på skolan före 2018 (se bilaga C). 

 

 4.4 Analysprocessen 

Analysprocessen har haft som mål att analysera fallstudiens data i syfte att lägga grunden för 

en kritisk diskussion om kursutvärderingarnas validitet och om, och i så fall hur, 

kursutvärderingarna kan användas för att konstruera lärarsubjekt och undervisning. De flesta 

beskrivande fallstudier rör komplexa samband som är svåra att mäta och beskriva precist. Det 

vanligaste är att narrativa beskrivningar används i samband med beskrivande fallstudier men 

också med kopplingar till teoretiska hypoteser (Yin, 2007). Teoretiska utgångspunkter som 

föreliggande studie bygger på är kopplade till samhällskritiska teorier när det gäller 

användandet av kursutvärderingar, vilket studien har till syfte att belysa. Detta har uppnåtts 
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genom att de data som studien gett vid handen har analyserats och organiserats utifrån en 

kronologisk struktur (Yin, 2007). Genom att följa kursutvärderingarnas väg via läsårscykeln på 

gymnasieskolan har det varit möjligt att urskilja orsakssamband mellan kursutvärderingens 

validitet och efterföljande konstruktion av lärarsubjekt och undervisning. Det har i sin tur gett 

underlag för den kritiska diskussionen. Den kronologiska analysen har avgränsat till följande 

hållpunkter: 

1) Kursutvärderingarna besvaras och vilka faktorer som påverkar elevernas svar 

2) Kursutvärderingarna tolkas och används 

3) Kursutvärderingarna i medarbetarsamtalet 

4) Kursutvärderingarnas påverkan på lärarsubjekt och undervisning 

Valet av hållpunkterna ovan har ansetts vara de mest centrala momenten när det kommer till 

kritiska aspekter av kursutvärderingssystemet i vald gymnasieskolan, och hur konstruktionen 

lärarsubjekt och undervisning kan konstrueras och legitimeras. Hållpunkterna utgör därför 

kärnkategorierna för råkodningen.  Bearbetningen av fallstudiens data har därför koncentrerats 

till dessa kärnkategorier. Analysen är kvalitativ där utsagor och data som visar hur 

kursutvärderingarna konstruerat undervisning och lärarsubjekt, och vilka kritiska aspekter som 

kan följa därav, har utgjort analysens kärna. 

Efter en råkodning har materialet genomgått en axial kodning där informanternas talhandlingar 

och dess kontext har belysts och analyserats. Orsaker och konsekvenser av en händelse sätts 

samman till en händelsesekvens. Råkodning och axial kodning bidrar tillsammans till att 

kärnkategorier identifieras och samband mellan kategorierna kan analyseras. Den sista delen i 

kodningsprocessen är den selektiva kodningen. Selektiv kodning innebär att teoretiska begrepp 

och modeller skapas för förståelsen av material och fenomen (Dalén, 2011).  
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Kärnkategorier Besvarande och 

påverkansfaktor

er 

 

Tolkning och 

använd 

 

Medarbetarsamtal

et 

Påverkan på 

lärarsubjekt och 

undervisning 

Underkategorier Motivation 

Timing 

Betyg 

Läraren och 

ämnet 

Indikator för 

undervisningskvalit

et 

 

Jämförelse som 

styrningsteknik 

 

Insyn och 

bekännelse 

 

Lärarna förklarar 

och försvarar 

 

Digitalisering, 

tydlighet och 

ordning i 

klassrummet 

Påverkar inte 

Elevinflytande 

Skyltfönsteraktivitet

er 

Lärarrollen 

 

 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer, så som de anges av Vetenskapsrådet i God Forskningsed (2017), 

har beaktats. Samtliga respondenter informerades om studiens syfte och vad som var av intresse 

för mig att veta, så skedde före själva intervjutillfället. Informanterna gav också sitt samtycke 

före intervjun. Eftersom samtliga informanter var över 18 år behövdes inte föräldrars samtycke. 

I samband med intervjun informerade jag om syftet med intervjun, anonymitetsskydd, 

samtycke, rätt att avbryta och återkalla medverkan, konfidentialitet samt  rätten att granska 

transkriberad intervju. Informanternas anonymitet har skyddats genom att inte röja 

gymnasieskola och genom att inte ange uppgifter som kan knytas till enskilda informanter. 

Därför har fingerade namn använts. Av samma anledning har informanternas 

programtillhörighet inte angetts, liksom lärarnas undervisningsämnen.  Samtliga informanter 

har läst och granskat respektive intervjutranskribering och vid behov tillrättalagt min 

transkribering för att sedan kunna ge sitt medgivande.  

 

4.6 Metoddiskussion 

När det gäller en granskning av kvalitativa studiers validitet kan granskningen främst 

karaktäriseras som en teoretisk granskning, där fokus ligger på att avgöra om argumentation 

och studie är logiskt konsistent (Kvale & Brinkmann, 2019). Inom ramen för denna studie gäller 
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det relationen mellan studiens teoretiska utgångspunkter och insamlat empiriskt material, samt 

om dessa rör samma områden och om det går att styrka teorier med hjälp av insamlat empiriskt 

material. För att stärka studiens validitet när det kommer till teoretisk granskning, har valet av 

teoretiska utgångspunkter inriktats mot teorier som rör styrning, kursutvärderingar, 

undervisning och performativitet.  De teoretiska utgångspunkterna har utgjort grundvalen för 

de mätinstrument som konstruerats och använts i fallstudien, som ett sätt att åstadkomma logisk 

konsistens mellan argumentation och studie.  

Enligt Yin (2007) handlar validitet också om lämpligt val av fallstudie och med vilka tekniker 

det empiriska materialet fångats in för att generera ett träffsäkert resultat i förhållande till de 

ställda frågorna. Deskriptiv och explorativ fallstudie lämnades därhän till förmån för en 

beskrivande fallstudie eftersom den beskrivande fallstudien ger utrymme för klargöranden 

gällande särskilda fenomen. Beskrivande fallstudie passade därför bäst eftersom en del av syftet 

med föreliggande fallstudie handlar om att förklara vilka kritiska aspekter 

kursutvärderingssystem kan innebära och hur konstruktionen av undervisning och lärarsubjekt 

äger rum över tid.  

Mina val av tekniker när det kommer till insamlandet av det empiriska materialet har jag ansett 

adekvat för att fånga in svar på de ställda frågorna i studien, även om insamlingen av data hade 

varit möjlig att utöka med fler tekniker. Valda tekniker, intervju och textanalys, kan endast ge 

svar på hur något upplevs eller förväntas vara och inte hur det egentligen är ställt med de sociala 

processer som kursutvärderingssystemet innebär. Det hade varit önskvärt att också använda 

observation som teknik för insamling av empiriskt material för att på så sätt stärkas studiens 

konvergensvaliditet (Bryman & Bell, 2011), inte minst med hjälp av klassrumsobservationer 

men också observationer i samband med medarbetarsamtalen. Observationer lämnades dock 

därhän på grund av rådande pandemi, tidsbrist och på grund av att det empiriska material som 

finns i studien ansågs adekvat till sitt omfång. Det empiriska materialets konvergensvaliditet 

stärks dessutom genom att tre olika kategorier av informanter lämnat utsagor om samma 

fenomen. I de fall som utsagorna varit samstämmiga och bekräftats i samband med analysen av 

digitala dokument, har resultatet beaktats som trovärdigt (Thuren, 2001). Användandet av olika 

informationskällor som ett sätt att öka utsagornas tillförlitlighet, ses som en form av 

triangulering (Cohen & Manion 1994).    
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4.6.1 Uppsatsförfattarens förförståelse 

Hög vetenskaplig kvalitet innebär att särskilda krav beaktas av den som författar en studie. 

Resultat ska vara representativa och korrekta så långt det är möjligt och redovisas på ett 

transparant sätt så att utomstående kan granska studien och bidra med värdefull kritik. Med 

detta i åtanke har min ambition varit att åstadkomma en tydlighet gällande valda teoretiska 

utgångspunkter, centrala begrepp, presentationen av empirin och efterföljande analys.  

Ett klargörande av min egen förförståelse blir i sammanhanget också viktigt. En sådan bör 

utgöras av tre viktiga kvalitetsval: 1) personliga erfarenheter 2) tydliggöra tolkningsteorin 3) 

redogörelse av tidigare forskning (Larsson, 2005). De två sistnämnda kvalitetsvalen har redan 

avhandlats. Personliga erfarenheter beskrivs dock först i föreliggande avsnitt och kräver en 

reflektion över den egna rollen i själva genomförandet av fallstudien. Jag har fram till år 2020 

drygt femton års personlig erfarenhet av gymnasieskolans värld, både som lärare men också 

som utbildningsledare. Jag är med andra ord väl förtrogen med en rad olika praktiker som är 

karaktäristiska för skolsammanhang. Dessa erfarenheter påverkar naturligtvis hur jag ser på 

kursutvärderingar och dess relation till undervisning och lärarsubjekt. Min största utmaning i 

studien har varit att inte ryckas med i den kritik mot kursutvärderingar som informanter gett 

uttryck för och samtidigt producera en studie som gör det empiriska materialet rättvist.  Särskilt 

viktigt har detta varit när intervjuerna genomfördes. Jag upplever dock att intervjuerna kan 

karaktäriseras som öppna, ärliga och goda samtal. Några lärare underströk vikten av att 

garantera deras anonymitet vilket vittnar om att de varit ärliga och berättat om sådant som varit 

svårt för dem, men också att valt ämnesområde är känsligare än vad utomstående kanske alltid 

förstår. Under intervjuerna har jag också varit noga med att fördela ordet så jämnt det gått då 

flera informanter intervjuats samtidigt. På så sätt minskas risken för att de informanter som inte 

självmant tog ordet hamnade i skymundan.  

Författandet av studien har varit en process som inneburit att jag har förflyttat mig från rollen 

det innebär att vara lärare och utbildningsledare, till den roll av distansering som ett författande 

av en studie kräver.  
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5 Resultat: Validitet, faktorer som påverkar elevernas 

kursutvärderingssvar 

Föreliggande kapitel behandlar frågeställningen ”Vilken validitet har den valda 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem enligt informanterna?” Informanternas berättelser 

visar att det finns ett antal bakgrundsfaktorer som påverkar hur elever väljer att svara på 

kursutvärderingarna på skolan. Närmare bestämt handlar det om motivation att besvara 

kursutvärderingen, timing, betyg och elevernas tankar om ämnet och läraren. För att läsaren ska 

få en bättre förståelse för skolans kursutvärderingssystem inleds kapitlet med en bakgrund där 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem förklaras närmare. 

 

5.1 Bakgrund 

Den kursutvärdering som används på skolan är initierad och företrädesvis skapad av 

utbildningsförvaltningen i kommunen. Kursutvärderingen är tänkt att användas för samtliga 

kurser som ges i kommunens gymnasieskolor. Kursutvärderingen besvaras digitalt i samband 

med kursslut. De påståenden och den kursutvärdering som jag refererar till nedan är skapad 

2018 men användes under tiden som föreliggande undersökning bedrevs. Kursutvärderingen 

utgjordes av nedanstående påståenden:  

1) Jag tycker att det är god arbetsro på lektionerna.  

2) Jag tycker att elever och läraren har en väl fungerande dialog. 

3) Jag har möjlighet att påverka arbetsformer under kursens gång.  

4) Jag får möjlighet att visa mina kunskaper på olika sätt under kursen.  

5) Jag får feedback under kursen som ger mig stöd i mitt fortsatta lärande. 

6) Jag är nöjd med min utveckling under kursen utifrån min egen målsättning. 

7) Jag tycker det är lätt att hitta lärarens kursmaterial digitalt. 

(personlig kommunikation, 20 mars, 2020) 

 

Kommunen och således aktuell gymnasieskolan har använt digitala kursutvärderingar sedan 

flera år tillbaka. När eleverna besvarar enkäten ska de avgöra om de 4) instämmer helt, 3) 

instämmer i huvudsak, 2) instämmer delvis, 1) instämmer inte alls. 

Efter att kursutvärderingarna besvarats på skolan omvandlas elevernas svar till kvantifierbar 

och jämförbar data för de sju påståenden som finns i utvärderingen. Varje lärare kan med hjälp 

av stapeldiagram se vilka värden vederbörande fått av eleverna för respektive påstående i 
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utvärderingen. Läraren kan också se det egna medelvärdet för varje påstående och jämföra det 

med skolans totala medelvärde (personlig kommunikation, 20 mars, 2020).   

 

5.2 Elevernas motivation när de besvarar enkäten 

En analys av intervjudata visar att eleverna oftast inte är särskilt intresserade av att besvara de 

kursutvärderingar som aktörer inom skolan ålägger dem att besvara. 

Sara: Alltså jag tänker liksom att jag vill ha det klart så fort som möjligt 

Esther: (Min anm. skrattar instämmande) 

Aileen: Mmm 

Sara: Jag vet inte hur lärare tar åt sig av det. Men för mig så känner jag att de inte är så givande så 

jag bara vill göra klart det så fort som möjligt. (…) 

Sara: Jag bara kryssar i dem och så lämnar in dem. 

Majken: Det känns som att annan respons som man ger till läraren på lektionerna, när de frågor det 

här var bra eller vad tyckte ni om det här momentet eller det här sättet att arbeta som lärare gör på 

lektioner och så. Att det är typ mer givande än enkäter. Eller det är så det upplevs för oss för vi får 

inte reda på resultatet av undersökningarna eller vad det blir liksom 

 

Eleverna menar att deras motivation att besvara kursutvärderingarna hämmas av att de inte 

förstår hur kursutvärderingarna används och att det inte ges någon uppföljning av resultaten. 

Nedanstående utdrag visar att så gott som samtliga lärare i fallstudien har kännedom om de 

känslor av motvilja som eleverna kan ha gällande besvarandet av kursutvärderingarna. 

 

Och man ser ju på eleverna hur trötta de är på enkäter också. Så att även om man kör en enkät, okej 

nu är det ny enkät och man har klassmöte med sin klass som sitter i klassmöte allihop. Nästan alla 

har datorerna med sig och man säger okej öppna datorerna och så öppnar alla och så gör man en 

enkät med dem och så går man in efteråt och ser så att man då haft 30 i klassen, 25 hade datorerna 

med sig så ser man det är en 20 som har svarat. Då är det fem som har suttit uppe med datorerna och 

gjort något annat. Alltså det har jag varit med om flera gånger, så va. För att de är inte mer 

intresserade än så. (Adam) 

Sen är problemet också att eleverna är översållade med såna här utvärderingar som de ska göra. De 

ska göra X, de ska göra skolenkäten och sen så är det helt plötsligt en utvärdering där. Och sen så 

går de på stan och så ska de utvärdera sitt köp på Coop. Alltså det är ju allting. Och sen då i slutet 

av läsåret ska de ha i alla ämnena också. Så där skulle man kanske egentligen välja att kanske inte 

utvärdera allt hela tiden. Så att säga spara eleverna lite grann. För att eleverna blir lite så att de bara 

kryssar i till slut. (Karin) 

 

Både Adam och Karin har uppfattningen att eleverna är trötta på de kursutvärderingar som 

används på skolan, vilket leder till att ett antal elever helt låter bli att svara. Precis som eleverna 
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påpekar i tidigare utdrag bekräftar Karin att eleverna till slut bara kryssar i. Datamaterialet 

utgörs dock också av undantag från det mönster som skisserats ovan.  

Eleven Rosa menar att kursutvärderingarna kan användas för att efterkommande elever ska få 

det bättre. 

 

Jag tänker att jag ska svara utifrån vad jag själv tycker. Jag tänker att jag gör detta väl för att det ska 

bli bättre för nästa elever som kanske har denna läraren och denna kursen. Jag tänker på vad som 

kan förbättras. (Rosa) 

 

En faktor som höjer motivationen för några elever att besvara kursutvärderingarna med större 

omsorg, är om de vet att de kommer att undervisas av samma lärare i framtiden. 

Ibland vill man ju bara få det överstökat och få det gjort så snabbt som möjligt. Men ibland så, ja 

jag vet inte. Det är väl som Eva säger om man ska fortsätta ha läraren så vill man ju att den ska vara 

bra till nästa kurs. Ska man inte ha den mer då vill man bara såhär skriva det fort. (Erika) 

 

En ytterligare faktor som påverkar hur pass noga eleverna besvarar kursutvärderingarna är om 

de har kritik att framföra. 

 

Men sen så om det har varit någonting som man verkligen har tyckt inte har varit bra då har man 

belyst det så att andra elever inte ska behöva liksom ha samma. (Eva) 

 

Eva berättar att kritiken framförs av omtanke för efterkommande elever. Eva menar att det blir 

ett sätt att motverka eventuella problem för framtida elever. 

 

5.3 Timing: det spelar roll när kursutvärderingarna besvaras 

Lärare och rektor framhåller att kursutvärderingens resultat påverkas av när eleverna besvarar 

gymnasieskolans kursutvärdering. 

 

 (…) enkäterna som kommer på slutet de tar inte fasta på, jag menar varken du eller jag eller 

ungdomarna har ju liksom okej vad händer i november. Eller hur var det nu där i oktober? Alltså de 

har ju kanske det som händer senast i minnet. (Adam) 

 (…) det så att rektorerna la ut det när som helst. Det var inte så att jag kunde styra över det riktigt. 

Och det kändes konstigt att oj nu har de fått svara på den på kanske på någon mentorstid eller något. 

Och inte när det passade och just när vi hade jobbat med något särskilt. (Anna) 
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Lärarna Adam och Anna ser problem med att kursutvärderingarna besvaras i slutet av varje 

kurs. Adam menar att eleverna endast har de senaste momenten i minnet och svarar utifrån det. 

Anna är inne på ett liknande resonemang och menar att det gäller att hitta rätt tillfälle för att 

kursutvärderingarna ska bli ändamålsenliga.  

Rektorn Johan ser också problem med att kursutvärderingarna besvaras i slutet av varje kurs 

och det stora antalet kursutvärderingar som eleverna får besvara under samma period, men 

också att det är samma frågor för alla kurser. 

 

(…) de här eleverna svarar på, vad blir det, femton likadana enkäter. Det är samma frågor fast det 

rör olika kurser. (…)det blir ju en distans. Och till slut, det är ju väldigt tråkigt för den lärare som 

råkar utvärdera sist. För då tror jag att många elever tänker aaah inte den enkäten igen. Jag har ju 

redan svarat på de här frågorna. Och så tänker man som elev ja det är samma fråga, och ja det är ju 

samma fråga men nu är det inte X (Min anm.: namn på lärare) jag utvärderar utan det är X (Min 

anm.: namn på lärare). Men det är svårt att göra det när det är exakt samma frågeformulering. Men 

där var det tekniken som styrde. (Johan) 

 

Johan framhåller att eleverna tröttnar på kursutvärderingarna eftersom det blir många 

kursutvärderingar att besvara under en kort period. Detta försvåras av att kursutvärderingarna 

utgörs av samma påståenden för alla kurser. Under vårt samtal berättade Johan att försök gjorts 

att både ändra tiden för när kursutvärderingarna ska besvaras, samt korrigeringar av de 

påståenden som kursutvärderingen utgörs av. Dock fanns det tekniska låsningar som 

omöjliggjorde den typ av arrangemang som Johan och andra skolledare önskade, menar Johan. 

 

5.4 Betyg 

Rektor, lärare och elever menar att betyget kan spela roll för hur elever väljer att skatta 

undervisningen när de besvarar kursutvärderingarna. 

(…) man vet att man har satt väldigt många höga betyg i en klass så gör man sin utvärdering efter 

att de fått sina betyg. Särskilt om eleverna är osäkra på om de fått det där A:et eller om de bara fått 

B (…). Så tror jag att du få ett helt annat utfall, faktiskt. Kanske inte jättestor skillnad men kanske 

lite lite gran sådär. Det är som det jag sa att om man inte gillar en lärare och man sätter högre betyg 

så tänker man att han är ju rätt sjyst ändå. (Adam) 

Och sen beror det på vilket betyg de har fått och så svarar de därefter (Karin skrattar). Ja lite så.  Ja 

så egentligen. (Karin) 

 

Lärarna Adam och Karin tror att betygen påverkar hur eleverna väljer att svara på 

kursutvärderingarna på skolan. Deras berättelser implicerar att det finns ett samband mellan 
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höga betyg och positiva kursutvärderingsresultat. Adam menar att betygen eller åtminstone 

medvetandegörandet om att elever kommer att få höga betyg kan användas som ett sätt för 

lärare att manipulera till sig goda kursutvärderingsresultat. 

Rektorn Johan har också erfarenhet av att betyg kan påverka kursutvärderingarnas utfall. 

Jag pratade med en medarbetare en gång som hade, som hade gjort den här X (Min anm.: namn på 

enkäten) enkäten då liksom men vid ett tillfälle. Och sen så några veckor senare gjort alltså en 

skriftlig för hand i klassen. Bara det att däremellan så hade betygen meddelats. Det var mer eller 

mindre samma frågor men, men det var lite fler frågor och sen så fick eleverna skriva lite mer. (…). 

Det var helt andra resultat. Och eftersom betygen var satta, eller meddelade däremellan, så kunde vi 

se att frågan som handlade om provens relation till betygen, det finns någon sådan. Där var rätt stora 

skillnader i svaren trots att det var samma elever. Så att det är verkligen hur är temperaturen här och 

nu och det måste man ha med sig när man tolkar det. (Johan)  

Johans berättelse tangerar Adams och Karins berättelser. Beroende på om eleverna meddelats 

sitt slutbetyg eller inte i kursen kan det leda till olika kursutvärderingsresultat menar Johan. För 

Johan är det viktigt att ha det i åtanke eftersom det vittnar om att det finns olika omständigheter 

som kan påverka kursutvärderingarnas utfall. Johan ser kursutvärderingarna mer som en 

temperaturmätare.  

När jag frågade eleverna Eva och Erika om de trodde att betygen påverkade hur de svarar på 

kursutvärderingarna fick jag följande svar: 

 

Eva: Nej inte för mig för jag brukar ha ett ganska bra hum om var jag hamnar ändå. 

Erika: Jag kan tänka att det gör det för vissa. Om man säger att någon har fått jättedåligt betyg (…).  

Eva: Ja fast om man känner att man inte har förtjänat det typ. 

Erika: Ja, ja precis. Jag menar inte på att jag har gjort det jag menar bara att det kan hända liksom. 

 

Eftersom Eva brukar veta vilket betyg hon kommer att få menar hon att det inte påverkar hur 

hon svarar på kursutvärderingen men hon tror att betyg som elever inte anser sig förtjänta av 

kan påverka utfallet på kursutvärderingarna. Erika tror också att betyg kan påverka hur elever 

svarar på kursutvärderingarna, framförallt om en elev fått dåligt betyg menar hon. 

I intervjun med eleverna Ali och Malva återkom uppfattningen att betygen kan påverka hur 

elever väljer att svara på kursutvärderingarna.  

Det spelar nog jättemycket ändå lite roll när jag gör det. Jag tror att det är svårt att inte bli påverkad 

av det om man får ett betyg före för då har man ju lite annan syn på kursen efter det. (…)Alltså om 

jag fått ett dåligt betyg, speciellt om jag fått ett bra betyg även om jag inte tycker om kursen i helhet, 

om man fått ett bra betyg eller ett betyg man är nöjd med så går man ut med så här, nä men jag 

klarade av det och då är det ju inte svårt att ge mer beröm än vad man egentligen står för innan 

liksom. (Ali) 
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Jag tror också att det är så, om man har fått hyfsat bra betyg i kursen så är man mer benägen att 

förlåta kursen om den har varit lite så här knagglig liksom. (Malva) 

Jag skulle ha svårt att tok-kritisera något om jag skulle få bättre betyg än vad jag trodde jag skulle 

få på det. Jag skulle känna, inte elakt, men det skulle kännas lite fel tror jag. (Ali) 

 

För Ali kan betyget påverka hur han svarar på kursutvärderingarna, inte minst om han får högre 

betyg i en kurs än vad han har förväntat sig. Då är han benägen att ge beröm, även om det inte 

skulle vara skäligt. På så sätt bekräftar Ali läraren Adams och Karins tankar om att betyg kan 

användas för att manipulera fram goda kursutvärderingsresultat. Även Malvas berättelse visar 

på det mönster som detta avsnitt utmejslat. Malva är mer benägen att förlåta en bristfällig kurs 

om hon får ett högt betyg.  

Uppfattningen om att betyg kan påverka kursutvärderingarnas utfall stärks ytterligare av data 

från intervjun med Thea.  

 

Jag tycker det påverkar för att jag tror man är mer glad på lektionen, ändrar alltså hur sin attityd mot 

lärarna och så om man får bättre betyg, man bara ”ah jag gillar den här läraren” liksom. Så man 

gillar lektionen mer nästa gång man får bättre betyg. Så det är vad jag tycker.  Ja, alltså om man får 

bättre betyg så är man mer glad ju, gillar läraren mer och sen kommer man ge typ bättre respons, 

men det är hur jag ser det. (Thea) 

 

Thea berättade att höga betyg kan göra henne gladare på lektionerna och mer positivt inställd 

till och tycka om den lärare som gett henne högt betyg. I förlängningen leder det till att man 

också tycker bättre om lektionerna vilket i sammantaget leder till att hon ger den läraren bättre 

respons på kursutvärderingarna.  

 

5.5 Läraren och ämnet 

Flera informanter menar att elevers inställning till läraren  och ämnet påverkar hur elever 

väljer att skatta kurserna på gymnasieskolan. 

 

(…) är det då att man har en lärare som man känner, nej den här läraren gillar jag inte riktigt. Ja då 

sätter man ju lågt på den läraren, det gör man. Och en lärare som man gillar skarpt och tänker ja men 

det är en skitbra lärare så sätter man högt på den läraren även om vissa punkter inte alls skulle vara 

så höga. Alltså så va, det är också tydligt. Man kanske är medveten om att det där gör jag inte särskilt 

bra det där borde vara lågt och så har man någon elev ja men det var antagligen någon som tyckte 

om mig alltså så blir det fel. Så det kan bli fel åt båda hållen om man säger så. Men det spelar ingen 

roll åt vilket håll det blir fel, det blir fel. (Adam) 

 



 

42 
 

Läraren Adam framhåller att vad elever tycker om lärare påverkar hur elever svarar på 

kursutvärderingar. Om elever gillar en lärare tenderar de att ge positivare utvärderingar oavsett 

om moment i undervisningen utförts med skicklighet eller inte.  

Eleven Majken och andra elever med henne i samma gruppintervju berättade att elevers 

förhållande till själva skolämnet också har betydelse för hur elever väljer att svara på 

kursutvärderingarna men också hur eleven ser på läraren. 

 

(…) om man tyckt om ett ämne eller ogillat det är det mer sannolikt att man uttrycker en positiv, 

negativ eller ambivalent känsla kring det ämnet eller läraren i sig. (…) Och hur liksom 

tillmötesgående den personen är. (…) Hur man har behandlat klassen eller hur man har varit och allt 

sånt liksom. (Majken) 

 

Majken menar att om eleven gillar ämnet i sig är det troligare att det mynnar ut i en positiv 

kursutvärdering. Men lärarens agerande har också betydelse menade Majken.  Lärarens 

följsamhet och hur väl den personen behandlat klassen påverkar också hur elever besvarar 

kursutvärderingarna. 

Även eleven Erika menar att vad elever tyckt om läraren påverkar kursutvärderingarnas utfall. 

 

Alltså om man tycker om läraren, det är många saker men är det någonting man kanske inte gillar 

då kanske vissa skriver det och vissa skriver det inte och det är verkligen beroende på hur liksom. 

(Erika) 

 

Att elevens känslor för ämnet har betydelse för hur elever besvarar kursutvärderingarna framgår 

tydligast av eleven Malvas berättelse. 

 

Jag är mycket mer benägen att säga att kursen är bra för att jag genuint tycker om ämnet. Även om 

läraren eller upplägget inte har varit skitbra så har jag ändå varit så pass passionerad kring ämnet att 

jag ändå har tyckt det varit roligt liksom. (Malva) 

 

Malva berättar att hon kan ha sådan passion för ett ämne så att det inte spelar någon roll hur illa 

kursen utformats vilket i sin tur mynnar ut i en positiv kursutvärdering. 
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6 Resultat: Lärarsubjekt och undervisning konstrueras, 

kursutvärderingarna tolkas och används 
Föreliggande avsnitt relaterar till studiens frågeställning ”Anser informanterna att den valda 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem används för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning? Hur används i så fall kursutvärderingen för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning enligt informanterna?”. Kapitlet nedan avhandlar tre olika avsnitt om hur rektorn 

Johan samt lärarna i fallstudien tolkar och använder de data som kursutvärderingarna ger vid 

handen. Eftersom eleverna på skolan inte har tillgång till sådana data och är ovetande om denna 

process, har eleverna i samband med intervjuerna inte uttalat sig om tolkningen och 

användningen av de data som kursutvärderingarna ger vid handen. Därför innehåller inte 

kapitlet några data från elevintervjuer. 

 

6.1 Digitala kursutvärderingar som indikator för undervisningskvalitet  

Rektorn Johan berättade i intervjun med honom om kursutvärderingens värde som en indikator 

för att avgöra om undervisningen utgörs av de riktlinjer som korrelerar med skolforskning. På 

så sätt fungera kursutvärderingarna som ett sätt att uppnå goda skolresultat samt bevaka 

förändringar.  

 

Du vet ju att där är många frågor om dialog? Just för att vi vet ju, alltså skolforskningen säger ju att 

goda skolresultat uppnås om det är en god relation mellan lärare och elever på skolan, alltså generellt 

sätt, att eleverna känner förtroende för lärarna och så. Och det kan man ju mäta i den just för eleverna 

får ju svara på frågan (…). Jag kan ha en bra dialog med läraren. (…). Sen handlar det också om 

studieron i klassrummet. Den är ju också viktig för skolresultaten generellt sett. Och där kan man ju 

se trender. Sjunker det? (Johan) 

 

Johan menar att frågor om god dialog mellan lärare och elever samt studiero finns med i 

kursutvärderingen eftersom forskning visat att det är viktigt för att uppnå goda skolresultat. De 

frågor som finns i kursutvärderingen mäter således hur god dialogen mellan lärare och elever 

är samt hur det är ställt med studieron i klassrummet. Johan framhåller också att han har tillgång 

till statistik som visar trender över tid. Vilket blir ett sätt att urskilja förändringar. 

Utdraget ovan riskerar att ge ett ensidigt perspektiv av hur Johan tolkar och använder 

kursutvärderingarna på skolan. Vid flertalet tillfällen under intervjun underströk Johan hur 

viktigt det är att tolka kursutvärderingarnas data med försiktighet. Utdragen nedan fungerar som 

ett av flera exempel då Johan manar till försiktighet gällande tolkandet av kursutvärderingarna.  
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(…) man ska inte mäta bara för mätandet skull och en siffra är inte allena saliggörande eller ger inte 

en beskrivning utan det måste sättas in i en kontext. Både en fysisk kontext, i detta fallet vilken skola 

har vi, vilket underlag har vi vilka förutsättningar har vi men också i en tidskontext, när gör vi denna 

undersökningen? Nä vi hade ju en, det kan jag ju säga, vi hade ju en skolinspektionsgranskning på 

en av mina gamla skolor som kom mycket mycket olämpligt. För det hände en del grejer på skolan 

som gjorde att, alltså helt externa grejer, som gjorde att det blev ju heltokiga resultat just under de 

veckorna. Det hade de ingen, det sket ju de högaktningsfullt i, om man ska uttrycka det så. Så man 

måste passa sig lite grann för att bara titta på en enkät. Och det är ju det som gör det intressant men 

svårt. (Johan) 

 

Utdraget ovan visar att Johan tolkar kursutvärderingarna med försiktighet och försöker sätta in 

de data som kursutvärderingarna ger vid handen i rätt kontext för att göra data begriplig och 

användbar. Just tiden för när en kursutvärdering genomförs och under vilka omständigheter 

kursutvärderingen därmed besvaras, kan enligt Johan få stor betydelse för resultatet. 

För läraren Lovis är bristerna med kursutvärderingarna av mer allmängiltig karaktär och inte 

endast knuten till när de genomförs.  

 

För jag tycker inte att det säger så mycket om hur kursen har varit. Jag tycker att mer som 

kursutvärderingarna är utformade nu, så upplever jag i alla fall, att det handlar mer om att bedöma 

mig som lärare än att utvärdera kursinnehållet vad som har fungerat bra och mindre bra och så. (…) 

Jag upplever att syftet med de digitala kursutvärderingarna är att bedöma mig och hjälper inte mig i 

särskilt stor utsträckning om vad som fungerar bra och mindre bra i kurserna. Det som kan 

framkomma där är sådär tekniskt, alltså hur jag använder digitala läromedel eller lärplattformar och 

så. (Lovis) 

 

Lovis berättar att kursutvärderingarna inte säger så mycket om hur kursen har genomförts 

eftersom frågorna är tekniska och allmänna. Snarare handlar kursutvärderingarna om att 

bedöma henne som lärare och inte kursinnehållet. 

Även Karin manar till försiktighet när kursutvärderingen ska tolkas eftersom siffror kan 

användas mot lärare för den rektor som vill det. Karin kritiserar också kursutvärderingen för att 

vara för allmän för att kunna ge henne adekvat vägledning i undervisningen.  

 

Men det är alltid så att siffror kan ju alltid vändas emot en om man får en sån rektor som. Och det 

kan vara farligt på så vis. (…) så allmänt så det blir svårt att få någon riktigt feedback på det som 

just jag gör. (Karin) 
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6.2 Jämförelse som styrningsstrategi 

Nedan berättar rektorn Johan om hur jämförelser mellan olika lärares 

kursutvärderingsresultat kan användas för att få information om och konstruera 

undervisningen på skolan. 

 

Där finns någon fråga om dialogen, hur är den? Och där kan man ju se som skolledare skillnad 

mellan olika lärare. Och är det lärare som ligger högt så kan man ju lyfta fram det. Ja men okej vad 

gör du som fungerar och hur skulle man kunna applicera det på ett organisationsplan. Det är ju, det 

är ju skolutveckling. Tar man sen om en lärare ligger väldigt lågt, ja då blir det mer ett personligt 

utvecklande av lärarprofessionen och yrkesprofessionen så att det är den man använder. Vi använder 

den absolut. (Johan) 

 

För rektorn Johan är det tydligt att kursutvärderingen används på skolan och att den kan 

användas för att öka skolans kvalitet. Johan framhåller kursutvärderingspåståendet om dialog 

som ett sätt att se skillnad mellan olika lärare beroende på vilket värde lärare får utifrån de data 

som kursutvärderingen och den specifika frågan genererar. Lärare som får höga värden kan 

informera om vad som fungerat väl och sprida det till organisationen i sin helhet och på så sätt 

åstadkomma en skolutveckling.   

 

6.3 Jämförelse som positiv och negativ förstärkning 

I föreliggande avsnitt berättar rektorn Johan om hur jämförelser mellan enskilda lärares 

kursutvärderingsresultat och skolans totala medelvärde, kan fungera som ett sätt att 

påverka lärare och undervisning. 

 

Om man tar snittet för hela skolan, om man jämför, om man skulle jämföra det med hela skolan. 

Ligger man över snittet så är det klart att det blir en boost tänker jag då, ja men yes liksom. Det är 

lätt att man kanske känner, det är ju alltid svårt med förändring. Och då kan jag ibland märka att, ja 

men jag är redan, alltså att det blir lite grann, och det tror jag också är naturligt, det är inte någon 

kritik. Jag tror bara att det är naturligt att man reagerar såhär ”ja men jag är ju hemma”. Alltså att 

jag som lärare då jag är hemma jag är bättre än snittet. Att man kan vila, alltså då vilar man. Man 

ska vila i sin framgång men. (Johan) 

 

Rektorn Johan berättade i intervjun med honom att en jämförelse mellan utvärderingarnas 

medelvärde för alla svarande på skolan jämfört med enskilda lärares medelvärde kan framkalla 

positiva känslor för de lärare som ligger över det totala medelvärdet. Det kan ge lärare en känsla 

av framgång och att vara i mål med sin undervisning. Johan menade också att lärare, vars 
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kursutvärderingar ligger under det totala medelvärdet, blir tvungna att förhålla sig till den 

jämförelsen och den kontrastering detta innebär. 

Ja det kanske är svårt att inte jobba med det då. Alltså det här att ständigt förbättra sig är ju jobbigt. 

Ligger man under, vissa lärare kan se, alltså nyktert, se ja men jag vet detta alltså så, ja men det är 

klart jag ska jobba med detta. Vissa tycker det är jätte-, jätte-, jättejobbigt. Att det är liksom, ja man 

tar det väldigt hårt och då kan ju startsträckan till förändring vara ganska så lång. Så det är fördelar 

och nackdelar men sen samtidigt så måste man kanske jämföra med någonting. För det tror jag också, 

om man inte skulle jämföra med snittet om jag uttrycker det så, då tror jag frågan hade blivit ja men 

hur är jag jämfört med alla andra. Jag tror också det är naturligt, att man jämför sig lite grann, på 

gott och ont. (Johan) 

 

Synliggörandet och efterföljande medvetenhet om att en lärare ligger under det totala 

medelvärdet skapar ett incitament om förändring, enligt Johan. Vidare framhåller Johan att 

vissa har lättare att komma igång med förändringsarbetet medan andra mottar informationen 

om låga kursutvärderingsresultat negativt, vilket försenar eller försvårar efterföljande 

förändringsarbete. Kursutvärderingen blir ett redskap för att kartlägga vilka lärare eller kurser 

som behöver särskild övervakning och uppföljning, vilket nedanstående intervjudata visar.  

 

När jag har en lärare som ligger lågt eller om det finns en klass som säger ja men vi är inte nöjda. 

Nej, men då får jag ju titta på den specifika läraren eller den specifika kursen och säga okej det har 

inte blivit bättre nu. (Johan) 

 

Jämförelsen mellan skolans totala medelvärde och enskilda lärares medelvärde fungerar 

kontrasterande och på så sätt synliggörande för vilka lärare och kurser som håller hög- 

respektive låg kvalitet. I förlängningen kan kursutvärderingsresultat fungera ansvarsutkrävande 

då undervisningen eller kursen inte blivit bättre. 

Även läraren Adam resonerar i termer av att kursutvärderingarna och den jämförelse av 

medelvärden som åstadkoms därav, verkar styrande för den enskilde läraren. 

 

Adam: ja, ja precis, just det. Att man ligger under snittet i mitt fall då ofta.  

Serjon: Vad tror du om det? Har det någon betydelse för undervisning? 

Adam: (…) om du får detta i ett medarbetarsamtal det är klart att det påverkar dig. Shit jag måste 

ändra mitt sätt att va, alltså att undervisa på.  Det tror jag säkert. Om man har jobbat länge så är man 

ju mycket tryggare i det man gör. (…) Man kan säga att det är en stigandes skala, ju mer erfarenhet 

du har desto lättare är det att förhålla sig avvaktande till många saker som förekommer i skolan i 

skolans värld. 
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Adam menar att kursutvärderingarna ställer en till svars på ett sådant sätt att det blir svårt att 

inte förändra sig själv och sin undervisning. Samtidigt poängterade Adam att den förmåga som 

kursutvärderingar har att styra lärare minskar ju mer erfaren läraren är. 

Även i intervju med Anna förekom resonemang om att kursutvärderingarna på skolan används 

för att jämföra lärare. 

 

Ja det känns ju lite taskigt att man får se att där var det några som var bättre på den frågan och jag 

kanske inte är så bra på det där. Det är klart då tänker man ju på hur kollegorna är också. Att det är, 

de utgår från när de ska sätta löner efter detta också. Okej det va att de verkligen jämför lärare. Hur 

de verkligen använder de där utvärderingarna till detta. (Anna) 

 

För Annas del skapar det tankar av jämförelse med andra lärare och negativa känslor. Anna 

tänker att kursutvärderingarna och de värden som följer därav, fungerar som ett sätt att avgöra 

lärarnas löner. 

 

6.4 Konstruktionen av lärarsubjekt 

Nedanstående utdrag visar hur läraren Lovis resonerar om sin egen lärarroll och undervisning i 

relation till skolans kursutvärdering och sina kursutvärderingsresultat. 

 

Jag tror att jag ganska ofta hamnar över genomsnittet men jag kan ändå känna en oro över att jag 

kan hamna under genomsnittet. Och vad säger det då om mig som lärare? Om jag liksom, nä men 

det är ändå så att lärarrollen inte är det viktigaste rollen för mig. Min viktigaste roll är rollen som 

förälder och partner och sådär. Men det är klart att min yrkesidentitet är viktig för mig liksom. Och 

det blir väldigt svart på vitt om man skulle få kursutvärderingar som är under genomsnittet. Och sen 

tror inte jag att det skildrar elever, eller personligen tror jag inte att det behöver skildra om man är 

en bra lärare eller inte faktiskt. Men jag tror att ledningen tar den bedömningen. Och att det är klart 

att hur skolledningen ser på mig, påverkar, alltså på sikt påverkar hur jag själv ser på min roll som 

lärare och sådär. Jag tycker att det är oerhört komplext. (Lovis) 

 

Utdraget ovan från intervjun med Lovis visar att hon resonerar om sin egen lärarroll och 

undervisning utifrån de termer som den digitala kursutvärderingen utgörs av och hur den valts 

att sammanställas och tolkas. Lovis framhåller att hennes kursutvärderingar ligger över skolans 

totala medelvärde. Men hon är orolig över att få ett medelvärde som ligger under genomsnittet. 

Lovis tror inte att kursutvärderingarna är ett bra instrument för att urskilja vad som är god 

undervisningen eller en skicklig lärare, men eftersom hon tror att ledningen på skolan har den 

uppfattningen blir hon tvungen att förhålla sig till kursutvärderingarna och på så sätt påverkar 

det också hennes egen syn på den egna lärarrollen. 
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Karin förhåller sig, liksom Lovis, tydligt till de data som hennes kursutvärderingar visar. Karin 

menar att kursutvärderingarna fungerar som ett sätt att förstå hur väl undervisningen fungerar 

och för Karin är det roligt att få det bekräftat i form av kursutvärderingsresultat.  

Och det är jätteroligt att få det bekräftat och det känner man ju på sig i och för sig men att få det 

bekräftat det är ju jättebra och så. Och då kan man ju säga att undervisningen fungerar men man får 

ju inte feedback på om det var något speciellt som, ja  man skulle vilja säga om någon uppgift till 

exempel. Och sen är det, jag brukar ju få lägre på det här om de har förstått kursplanerna (…) Men 

det känns ju hårt mot mig att ja ”du får lägre lön för att dina elever inte förstår kurskriterierna” så är 

det egentligen någon stolle som har skrivit dem i Stockholm ungefär, lite så (skrattar). (Karin)  

 

Samtidigt poängterar Karin att hon inte får återkoppling på hur kursen fungerat på uppgiftsnivå 

eller kursnivå eftersom kursutvärderingarna inte är kursspecifika. Tanken om att ledningen 

använder kursutvärderingarna för att sätta lärarnas löner finns också hos Karin. För henne känns 

det inte rättvist om hon skulle få lägre lön med kursutvärderingsresultat som grund, framförallt 

när det gäller kursutvärderingens påstående om kursmål. Eftersom kursmålen i de ämnen som 

hon undervisar på förhand är otydliga.   
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7 Resultat: Medarbetarsamtalet 

Föreliggande kapitel behandlar fallstudiens frågeställning ”Anser informanterna att den valda 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem används för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning? Hur används i så fall kursutvärderingen för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning enligt informanterna?”. I föreliggande kapitel behandlas frågeställningen utifrån 

det datamaterial som knyter an till gymnasieskolans medarbetarsamtal.  

 

7.1 Kursutvärderingarna i medarbetarsamtalet 

Medarbetarsamtalets ramverks är tänkt att utgöras av de riktlinjer som kommunens 

utbildningsförvaltning har tagit fram och som finns nedtecknade i ett dokument som sänds till 

samtliga lärare på skolan. Dokumentet anger direktiv om vad medarbetarsamtalet bör bestå av. 

Samtliga lärare på skolan erbjuds under höstterminen ett medarbetarsamtal där syftet är att följa 

upp de mål som finns för skolan. När det gäller kursutvärderingarna finns följande att utläsa i 

nyss nämnda dokument ”Uppföljning av senaste årets verksamhet. Hur ser du på dina resultat 

(kursutvärderingar, betyg)?” (personlig kommunikation, 20 mars, 2020). Lärare uppmanas 

därmed att tänka över de resultat som kursutvärderingarna gett vid handen. Lärarintervjuerna 

visar att lärarna på skolan är medvetna om att kursutvärderingarna kan komma att diskuteras 

under medarbetarsamtalet. Karin berättar dock att det inte alltid behöver vara så. Rektorn Johan 

bekräftar också att kursutvärderingarna utgör en del av medarbetarsamtalet. 

 

Eftersom jag är införstådd med att det tas upp på medarbetarsamtal. Jag vet att skolledningen tittar 

på det. (Lovis) 

(..) för att man vet att det här tas upp på medarbetarsamtal. (Adam) 

Jag fattade att det skulle, när det kom att okej nu ska vi prata om det här på medarbetarsamtalet att 

det handlar om mig som lärare. Hur jag uppfattas av eleverna ungefär. Funkar det? (Anna) 

Det har varit både och, då vi har tittat på dem och då vi inte har tittat på dem. Så att det har varit 

både och som sagt. (Karin) 

Och sen som jag sa innan, det är klart att jag tittar på enskilda lärare. Det gör jag ju när vi har 

medarbetarsamtal. Inför medarbetarsamtalet tittar jag ju på detta. (Johan) 

 

7.2 Insyn och bekännelse 

Kursutvärderingarna kan ge rektorn Johan insyn i hur undervisningen fungerar utifrån de 

påståenden som finns i kursutvärderingen. Ett mål för skolan har varit att digitalisera 

undervisningen, därför har det också konstruerats ett påstående i kursutvärderingen som har till 



 

50 
 

syfte att göra lärares undervisningsmaterial digitalt och lättillgängligt. Johan uttrycker det på 

följande sätt: 

 

Sen kan jag ju se, här har jag en lärare där eleverna generellt sett tycker det är svårt att hitta sakerna 

digitalt, vad beror det på? Behöver läraren stöd? Eller är det svårt rent tekniskt? Om man nu har ett 

konstnärligt ämne till exempel. (Johan) 

 

I de fall elever har uppgett att det är svårt att hitta lärarens material digitalt, utreder Johan 

orsakerna till detta i samband med medarbetarsamtalet samt erbjuder stöd. Men också andra 

klassrumsaktiviteter är möjliga att urskilja med hjälp av kursutvärderingarna menar Johan. 

 

Om jag har en lärare som har låga resultat på ordning och reda i klassrummet då tar jag upp det. Och 

då kanske jag får reda på andra saker, varför är det dålig ordning och reda i klassrummet. (…). Det 

kan komma upp att eleverna är ointresserade eller att de är svaga. Ja okej, då behöver vi stöd där 

liksom. Och då påverkar det indirekt undervisningen, att det visade sig att det var lågt värde på 

studiero. Sen kan det vara väldigt svårt för en lärare att säga jo men det är jag som inte kan hålla 

koll på dem. Det är svårt att säga men det kommer snarare fram i andra sammanhang och i andra 

samtal. (Johan) 

 

Johan menar att låga resultat på kursutvärderingspåståendet om studiero kan visa att det är dålig 

ordning och reda i klassrummet. Medarbetarsamtalet kan hjälpa till att utreda orsakerna till den 

bristfälliga studieron och Johan kan då sätta in det stöd som behövs. I de fall den bristfälliga 

studieron är kopplad till lärarens kapacitet att hålla ordning och reda i klassrummet är det dock 

svårt att få fram en bekännelse från den ansvariga läraren. Men om det är kopplat till läraren 

som sådan, så kommer det fram i andra sammanhang och samtal, menar Johan. 

 

7.3 Lärarna förklarar och försvarar 

Lärarnas intervjuresultat visar att de ofta förhåller sig kritiskt till kursutvärderingarna och vad 

dessa kan säga om undervisningen. Följande utdrag manifesterar läraren Annas hållning samt 

hur hon tänker i samband med medarbetarsamtalet och den diskussion om kursutvärderingar 

som kan uppstå. 

Jag känner mer att när man har en lektion och känner hur eleverna reagerar och att det här funkar, 

det här projektet som vi sysslar med om X (min anmn: kodning för namn på kurs), okej alla förstår 

vad vi ska göra och har en bra fin dialog och det är en positiv känsla. Och sen känns det kanske inte 

alls likadant när man läser en utvärdering sen, alltså. Det kanske, jag vet inte vad det är för 

konstigheter. Att det blir så obehagligt. Det känns lite obehagligt när man sitter och tittar på det, 

”jaha vad beror detta på”, ja vad kan det bero på? (skratt). Så ska man fundera på det innan man 

träffar henne (Min anm.: rektorn). Ja men då förklarar man det på det och det sättet. Man måste 
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förklara sig på något sätt försvara sig om det inte är så fina siffror. Det känns alltid bättre i 

klassrummet än det syns på pappret (skratt). (Anna) 

 

Anna litar mer på den känsla och elevrespons som hon får i undervisningssituationen som sådan 

än det som kan framkomma av de siffror som kursutvärderingarna resulterar i. Om siffrorna 

inte är tillfredsställande, känner hon sig tvingad att förklara och försvara sig. Det hela känns 

konstigt och obehagligt menar Anna. Även Lovis förhåller sig till den sifferrationalitet som 

kursutvärderingarna mynnar ut i. 

 

Alltså jag hade över genomsnittet på allt tror jag i min kursutvärdering förra året. Men, förutom på 

typ digital användning där jag låg precis på samma. Men jag tyckte personligen att det var olustigt. 

(Lovis) 

 

Av Lovis intervjudata framgår det att hon jämför sig med snittet på kursutvärderingarna och att 

hon ligger över snittet gällande samtliga utvärderingspåståenden utom digital användning. 

Även Lovis har negativa känslor till den del av medarbetarsamtalet som upptar 

kursutvärderingarna.  

Karin är i jämförelse med informanterna ovan mer positiv till den del av medarbetarsamtalet 

som upptar kursutvärderingarna, även om hon också har en del betänkligheter.  

 
Alltså kontrollen, ja men det är just det där om det används i fel syfte. Som X (Min anm: kodning 

för namnet på Karins rektor) som jag har som biträdande rektor han är inte sån där att han sitter och 

säger ”åh där hade du en elev som svarade lågt” alltså om det skulle vara så. Då kan han liksom säga 

”ja men det är alltid någon som är sådär som ska gå på tvären. Du har ju alla andra de är ju bra. Du 

kan inte titta på den”, så säger han men det skulle mycket väl kunna användas ja du förstår. Förstår 

du vad jag menar att det skulle kunna användas ”ja men kolla här” att ingen rök utan eld liksom 

(skratt). (…) Ja jag tycker inte om att utvärderingar kontrolleras av rektorerna. Att egentligen man 

skulle åläggas att göra sin egen utvärdering fast man gör den digitalt. (Karin) 

 

Karins skepsis gentemot kursutvärderingarna handlar om den insyn eller kontroll som det kan 

ge rektorer. Om rektorer väljer att använda informationen för att ställa lärare till svars istället 

för att stärka lärare, menar Karin att kursutvärderingar används fel. Själv har hon snarare 

erfarenhet av en rektor som stärker henne i samband med de diskussioner om kursutvärdering 

som förekommer på medarbetarsamtalet och uppmanar henne att lägga vikten vid utvärderingar 

med höga värden istället för låga värden. Även Karin väljer alltså i viss mån att beskriva 

kursutvärderingarnas resultat i enlighet med den sifferrationalitet som informanterna ovan gjort.  
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8 Resultat: Kursutvärderingarna, konstruktionen av lärarsubjekt 

och undervisning och lärarsubjekt 

Föreliggande kapitel behandlar fallstudiens frågeställning ”Anser informanterna att den valda 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem konstruerar lärarsubjekt och undervisning? Vilka 

lärarsubjekt och vilken undervisning konstrueras i så fall enligt informanterna?”.  Kapitlet visar 

att rektor och lärare anser att skolans kursutvärdering används för att konstruera lärarsubjekt 

och undervisning. De elever som ingår i fallstudien har dock endast i undantagsfall märkt av 

skillnader hos lärare eller undervisning till följda av skolans kursutvärderingssystem. 

 

8.1 Konstruerandet av ett lärarsubjekt 

Föreliggande avsnitt innehåller få elevutsagor eftersom de flesta elever inte har kunnat svara på 

frågan om kursutvärderingar konstruerar lärarsubjekt. Rektorn Johan hade desto mer att säga. 

På frågan hur kursutvärderingarna påverkar lärarrollen svarade Johan följande. 

 

Ja, det är väl tanken tänker jag. Jag menar vi ska ju alla utveckla undervisningen. Eller utveckla 

organisationen det ligger ju i medarbetarskapet. Tanken är ju att man ska ha det som ett underlag. 

(…) många lärare har ju jättebra resultat år efter år, efter år, efter år och då får man ändå ha en dialog 

och säga okej vad kan vi göra för att du ska bibehålla det här höga resultatet så man inte, för det kan 

ju också vara att man går in i slentrian som en lärare. Till slut är det inte roligt för det händer 

ingenting nytt. Då får man ha den dialogen, så ja det påverkar. Jag tycker det påverkar lärarna. 

(Johan)  

 

För Johan är själva tanken med kursutvärderingarna att de också ska påverka lärarrollen. För 

honom innebär det att professionen ständigt utvecklar undervisningen samt organisationen och 

att lärare inte hamnar i slentrian. Johan menade att förändring är en förutsättning för att lärare 

ska trivas med sitt arbete. Denna aspekt av hur kursutvärderingarna påverkar lärarrollen 

förekommer inte explicit i någon annan intervju men den uttrycks implicit genom lärarna Lovis, 

Anna och Karins kalkylerande resonemang om de egna kursutvärderingsresultaten i förhållande 

till medelvärdet på skolan och den rädsla som följde gentemot låga medelvärden.  

Adam resonerade i termer av att kursutvärderingarna och den jämförelse av medelvärden som 

åstadkoms därav, verkar styrande för den enskilde läraren. 

 

Adam: : ja, ja precis, just det. Att man ligger under snittet i mitt fall då ofta.  

Serjon: Vad tror du om det? Har det någon betydelse för undervisning? 
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Adam: (…) om du får detta i ett medarbetarsamtal det är klart att det påverkar dig. Shit jag måste 

ändra mitt sätt att va, alltså att undervisa på.  Det tror jag säkert. Om man har jobbat länge så är man 

ju mycket tryggare i det man gör. Och länge så menar inte jag att måste jobbat i hundra år. Man kan 

säga att det är en stigandes skala, ju mer erfarenhet du har desto lättare är det att förhålla sig 

avvaktande till många saker som förekommer i skolans värld. 

 

Adam menade att kursutvärderingarna ställer lärare till svars på ett sådant sätt att det blir svårt 

att inte förändra sig själv och sin undervisning. Samtidigt poängterade Adam att den förmåga 

som kursutvärderingar har att styra lärare, minskar ju mer erfaren läraren är. 

När jag ställde frågan till lärarna om kursutvärderingarna påverkar lärarrollen, tog dock 

samtliga fasta på andra aspekter än de som rektorn Johan belyste. Adam menar att 

kursutvärderingarna påverkar lärare på följande sätt. 

 

Om du showar loss och är lite cool som lärare så får du bättre utvärderingar i slutet på året för de är 

inte specifika i hur mycket du har lärt dig eller såna grejer eller hur bra undervisningen har varit utan 

de blir ju allmänt. Och så får man högt betyg (högt på utvärderingarna?) och så får man det år efter 

år för man är en cool och häftig lärare som showar loss då och så blir det missvisande va. Fast i 

själva verket kan det vara så att det inte är så jättebra undervisning trots allt. (Adam) 

 

Adam menar att kursutvärderingarna riskerar att dana lärare som strävar efter att vara 

underhållande och häftiga framför en lärarroll som har lärande och undervisning i fokus, 

eftersom kursutvärderingarna inte utgörs av frågor som relaterar specifikt till lärande och 

undervisning. Vidare poängterade Adam att kursutvärderingarna snarare riskerar att spegla hur 

cool eller häftig en lärare upplevs vara än att faktiskt säga något om undervisningens kvalitet. I 

någon mån bekräftas Adams argumentation i min intervju med eleverna. 

 

Om man älskar en lärare och hon kanske inte lagt det bästa materialet på internet så sätter man ändå 

”ja jag gillar det” för att man gillar den här läraren och kanske tycker att hon är bra. Och man vill 

visa ja hon är faktiskt bra lärare hon har så man skriver något det är inte någon big deal. Jag tror det 

påverkar faktiskt svaren. Om man gillar en person så påverkar det. (Thea) 

 

Thea menar att kursutvärderingars resultat påverkas av hur mycket elever gillar en lärare som 

person oavsett hur bra eller dåligt inlärningsmaterial läraren använder. 

Lärarna Anna och Karin framhåller att kursutvärderingarna inte påverkat deras roll som lärare. 

Jag tror inte jag tänker så mycket på enkäterna. När jag, nä. Och sen får de komma när de vill. Det 

alltså som att jag utgår mer från eleverna och struntar i de där enkäterna och sen får det. Nu har jag 

inte brytt mig om dem riktigt. Jag tar dem inte på allvar längre. Men nej jag tänker mer att bygga 

relationen med gruppen känns viktigt. Att det är en bra stämning, att alla får hjälp och, nä jag tänker 

inte så mycket på enkäterna faktiskt. (Anna) 
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Anna menar att hon inte bryr sig om kursutvärderingarna eftersom hon inte tar dem på allvar 

längre. Hon utgår istället från eleverna och lägger sitt fokus på att bygga goda relationer.  

Inte heller Karin tycker att kursutvärderingarna påverkar hennes roll som lärare. 

Har de digitala kursutvärderingarna påverkat din (…) roll som lärare? Där skulle jag nog egentligen 

vilja svara (…) nej på dem. (…) Då på den tiden så skulle man ju utvärdera varje kurs men man fick 

ju själv skriva ihop utvärderingen (…). Och då utvärderade jag liksom, ja att vi har gjort de här och 

de här uppgifterna skriv någonting om dem, vad du tyckte. Om det var roligt eller lärorikt (…) Och 

då tyckte jag att jag fick feedback på om min undervisning fungerade och ja om de tyckte det var 

kul och samtidigt som det var lärorikt och så här. Så då kan jag tycka att utvärderingen påverkade 

min undervisning. Då förbättrade man ju sig hela tiden ju. (…) Betydelsen var ju att jag fick ju själv 

bestämma vad jag vill ha med i min utvärdering. (Karin) 

 

Karin berättade om en tidigare skola som hon arbetat på där hon istället konstruerade egna 

utvärderingar som var kursspecifika. Dessa gav henne bättre förståelse för hennes undervisning 

och bidrog till att hon utvecklades som lärare hela tiden. Hon såg ett särskilt värde i att själv 

bestämma utvärderingarnas utformning.  

 

8.2 Digitalisering, tydlighet och ordning i klassrummet 

Föreliggande avsnitt visar på vilket sätt gymnasieskolans kursutvärdering påverkar 

undervisningen på gymnasieskolan enligt informanterna. I intervjun med rektorn Johan 

berättade han följande. 

Men det är ett styrinstrument för det är klart att, det tror jag är mänskligt för det handlar inte bara 

om lärare utan om man vet att man har en fråga som handlar om studiero eller om man vet att det 

kommer en fråga om digitalisering det är klart att man vill ha så bra resultat som möjligt. Så det är 

ju ett sätt för oss i skolledningen att styra. Alltså dels liksom se trender, alltså är vi på väg åt rätt håll 

eller stämmer det som eleverna upplever. Ja men det är verkligen ordning hos X (Min anm.: namn 

på lärare) liksom och vad är det då som fungerar hos X (Min anm.: namn på lärare) som han kanske 

kan ta ut till hela organisationen, alltså organisationsförändring. Men det är ju också att man kan 

styra, nä men nu vill vi ha in lärarna i det digitala. (Johan) 

 

Rektorn Johan menar att kursutvärderingarna används som ett medvetet redskap i syfte att styra 

lärare och följa upp verksamheten. Johan exemplifierar ledningens tanke om digitalisering 

genom att referera till kursutvärderingspåståendet om digitalisering och menade att påståendet 

finns med i kursutvärderingen för att ledningen på skolan vill att lärarna ska digitalisera 

undervisningen.  

Eleven Thea menar att hon märkt av att det blivit lättare att hitta lärares kursmaterial på skolans 

pedagogiska portal. 
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Materialet, de frågar kan man hitta materialet på typ för exempel X (min anm. kodat för skolans 

pedagogiska portal). Ja jag har märkt för några lärare att det har blivit bättre faktiskt. Det var många 

som hade lite problem men de har blivit bättre på det. Lagt det på rätt sätt och sånt där. (Thea) 

 

Med andra ord bekräftar Thea utsagan ovan som getts av Johan. Lärares material finns 

tillgängligt digitalt och är lättare att hitta nu när påståendet ”det är lätt att hitta lärarens 

kursmaterial digitalt?” finns med i kursutvärderingen.  

Johan menade att kursutvärderingarna påverkar eftersom det gör att lärare måste arbeta med 

ordning och struktur i klassrummet samt undervisningen.  

 

Det påverkar undervisningen i det här att du behöver jobba mer på, du behöver jobba med ordning 

och reda i klassrummet eller du behöver jobba med strukturen. Och det i sig kanske påverkar 

undervisningen i stort. (…) Det påverkar men det är väldigt långsam process och det är det som gör 

att det känns som att nej med det spelar ingen roll vad jag svarar på den enkäten. Men processen är 

långsam men där man jobbar aktivt som skolledare med vissa lärare så ser man en utveckling en 

förbättring på. (Johan) 

 

Johan poängterade att utvecklingen av undervisning är en långsam process och att det därför 

ibland kan kännas som att kursutvärderingarna inte leder till någon förändring men att han 

som skolledare ser en förändring när han aktivt arbetar med vissa lärare. 

Anna menade att kursutvärderingen generellt visat att elever inte vetat vad som krävs i kurser 

och att lärare därför måste bli tydligare. När jag frågade henne om kursutvärderingarna påverkat 

hennes undervisning svarade hon följande.  

 

Jag vet inte vad det beror på men det kanske med erfarenheten också att man blir bättre på att 

organisera såna här små läsgrupper och sånt som man inte gjorde när jag var, som 2002 så kanske 

jag inte var så bra på det. Att ordna så att okej ni tre ska jobba ihop och jag bara bestämmer. Det blir 

mer och mer tydligt att jag organiserar det, strukturen från början innan vi jobbar med ett projekt. 

Att jag kanske blivit, men det har också att göra med erfarenhet, att jag sysslat med detta ganska 

länge. Att man strävar efter att göra uppgifterna så tydliga som möjligt och här är målen, det centrala 

innehållet, så att man lägger in det i uppgifterna för att de ska förstå varför vi gör det och så. Men 

jag vet inte vad det beror på om det beror på utvärderingarna eller inte. (Anna) 

 

Anna framhåller att hon blivit bättre på att organisera eleverna i klassrummet samt att 

strukturera projekt från början. Hon arbetar också med att göra uppgifter tydligare. Hon vet 

dock inte om dessa förändringar är ett resultat av att hon nu har mer erfarenhet eller om de 

faktiskt beror på kursutvärderingarna. 
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I intervjun med Karin berättade hon att kursutvärderingarna inte påverkat hennes undervisning 

i särskilt stor utsträckning med undantag för ett moment. 

Karin: Och sen är det, jag brukar ju få lägre på de här om de har förstått kursplanerna(…). Och det 

är inte så himla lätt för eleverna att förstå kursplanen eller och kursmålen för att i vissa fall är de 

väldigt flummigt skrivna dessutom, så att. Så där förstår jag, de kan ju inte förstå det liksom. Men 

det känns ju hårt mot mig att ja ”du får lägre lön för att dina elever inte förstår kurskriterierna” så är 

det egentligen någon stolle som har skrivit dem i Stockholm ungefär, lite så (Karin skrattar) 

Serjon: hur förhåller du dig till det? 

Karin: (…) jag helt enkelt ja skrivit ut dem, kopierat dem, ringat in och skrivit anteckningar ”detta 

är ert praktiska arbete” ”detta är det som ni redovisar” ”detta är det som” detta betyder det och det 

liksom. Och då har de väl varit lite mer med på det hela. (…) ja men det är klart, vet man att de och 

de frågorna kommer. Om man säg att man har haft dåligt resultat, så försöker man ju höja dem då. 

(Karin) 

 

Karin menar att hon försökt bli tydligare gällande en fråga i kursutvärderingen som handlar om 

elever förstått ämnesplanen. En sådan fråga finns inte med i den kursutvärdering som är aktuell 

för skolan då fallstudien genomfördes. Men en närmare analys av fallstudiens data visar att 

skolan redigerat påståendena 2018. I kursutvärderingen före 2018 fanns påståendet  ”Jag förstår 

målen för kursen”. Karin hade den äldre kursutvärderingen i åtanke och när hon berättade om 

hur kursutvärderingarna påverkat hennes undervisning. Det betyder att den gamla 

kursutvärderingen fortfarande lever kvar i Karins minne och påverkar hennes undervisning fast 

den inte är aktuell eller följs upp av rektorer.  

Den vanligaste hållningen bland eleverna är de inte märkt att kursutvärderingarna påverkar 

undervisningen utom i undantagsfall. Ett sådant undantag framhåller Eva och Erika. 

 

Eva: Ja, X-lektionerna (min anm. kodning för lektion) så hade vi, då blev det en ganska stor grej, då 

blev det att läraren fick väldigt väldigt dåligt på kursutvärderingen. Å då tog hon faktiskt upp det 

och pratade med klassen och frågade vad vi kände att vi behövde och sen så blev det faktiskt viss 

ändring och sen så var det väldigt mycket som fortfarande kvarstår men det blev ändå bättre än första 

kursen tycker jag.  

Serjon: Vad var det som ändrades eller vad var det, vad handlade det om? Och vad ändrades? 

Eva: Tydlighet tror jag eller Erika kommer du ihåg vad vi skrev? Vad var det som var problemet? 

Erika: Ja men vi tyckte väl att vår X-lärare (min anm. kodning för lärare) då att hon var väldigt 

otydlig och hon var liksom och hon förklarade ganska dåligt. 

Eva: Ja, hon kunde inte riktigt förklara grejerna och så ja. 

Erika: Det var ganska dåligt. Om man frågade någonting och hon förklarade på ett sätt och så fattade 

man inte det och så kunde hon inte förklara på ett annat sätt. Det till exempel kvarstod ju.  

Eva: Det kvarstod ju för det kunde hon inte ändra. Men tydligheten och strukturen var hon bättre på, 

att förmedla var sakerna fanns och sen följde hon upp under kursens gång. Ja men nu ska vi ha en 

avstämning igen hur det funkar liksom. 
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Eleverna Eva och Erika menar att just på dessa lektioner var kritiken så pass omfattande att det 

blev svårt för läraren att negligera kursutvärderingarnas resultat. Läraren frågade därför 

eleverna vad de behövde. Eleverna menar att de inte förstod lärarens muntliga förklaringar 

eftersom dessa var otydliga. Läraren blev då i någon mån tydligare och förbättrade sin struktur. 

Läraren blev också bättre på att instruera eleverna om var de kunde hittade kursmaterialet i 

skolans pedagogiska portal. Den kritik läraren fick ledde också till att hen följde upp 

undervisningen mer kontinuerligt, menar Eva och Erika. 

 

8.3 Påverkar inte 

Den vanligaste uppfattningen bland eleverna är att kursutvärderingarna inte påverkade 

undervisningen och att lärare inte tog hänsyn till det som framfördes där, vilket nedanstående 

utdrag från intervjun med eleverna Aileen, Esther och Sara illustrerar.  

 

Aileen: Ja, för det känns liksom som de här frågorna som man gör på enkäten, för det känns som att 

lärarna inte tar hänsyn till dem. Bara liksom, det känns som att det bara är en sån här grej som lärare 

ska göra, en utvärdering.  

Esther: Ja, som ett måste nästan. 

Aileen: Som att de inte tar hänsyn till vår feedback att förbättra sin undervisning.  

Sara: Alltså, jag tror jag har haft en lärare som jag liksom har märkt en ändring från ettan till trean. 

Men allt annat känns liksom, som det alltid har varit. 

Esther: Jag sitter här och funderar och jag försöker komma på om jag någonsin noterat en förändring 

för jag har haft samma lärare. Dels över skilda terminer över en årskurs och sen nästa årskurs. Och 

jag tror att det beror rätt mycket på läraren. Vissa är det som att det sker ingen skillnad över huvud 

taget. Så det är knappt att man kan tro att de har fått utvärderingarna eller fått reda på vad vi tycker 

över huvud taget.  Men det var lite som jag sa innan att enkäterna försvinner ut i intet. Det blir inget 

av det. Jag kan inte minnas någon gång som en lärare har sagt ja men det här kom upp på min 

utvärdering och vad tycker ni om det ska vi förbättra det på det här sättet.  

 

Eleverna Aileen, Esther och Sara är samstämmiga kring uppfattningen att lärarna på skolan inte 

tar hänsyn till den feedback och förslag om förbättrad undervisning som 

kursutvärderingsresultaten borde innebära. Eleverna upplever snarare att lärarna ser 

kursutvärderingarna som något som måste göras men som oftast inte innebär en förändring av 

undervisningen. Uppfattningen om att kursutvärderingarna inte påverkar undervisning eller 

lärarna fanns också bland lärarna.    
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Men alltså i mitt fall så påverkar det inte min undervisning. Men det är ju för att jag är som jag är. 

Men man kan väl säga och det kanske jag kan säga men i själva verket har det gjort det ändå. (Adam) 

 

Adam menar att kursutvärderingarna inte påverkar hans undervisning men att det beror på 

särskilda egenskaper kopplade till honom som person. Samtidigt menar Adam att 

kursutvärderingarna kan påverkat honom på en nivå som han inte är medveten om. 

 

8.4 Elevinflytande 

När jag frågade Adam om kursutvärderingarna påverkat hans undervisning svarade han i ett 

inledningsskede att de inte gjort det. Senare började dock Adam tvivla. 

 

Men så jag kan nog tänka mig att det kan ha påverkat undervisningen så till vida att den här 

elevdemokrati-biten har ju nog hos många lärare blivit viktigare för att det finns en kontroll av den 

och för att elevdemokrati som, vad ska vi kalla det, som idé i skolans värld har ju vuxit och satts på 

piedestal. (…) Men jag tror inte på det. Alltså så för då blir mer att man fjäskar så att säga eller på 

något sätt anpassa för att tillfredsställa skolledningen eller enkäten som kommer sen. (Adam) 

 

Adam menar att många lärares undervisning präglas av elevdemokrati i större utsträckning 

eftersom detta kontrolleras men också på grund av tanken om elevdemokrati blivit en del av 

skolvärldens ideologi. Adam poängterar att han inte tror på systemet med kursutvärderingarna 

eftersom det handlar om att vara skolledningen till lags.  

Läraren Lovis menar att kursutvärderingarna kan påverka maktbalansen klassrummen. 

 

Men jag tror ändå att det här att en del av makten eller vad man ska säga, maktbalansen som det 

någonstans ändå är. Lärar-elevrelationerna, att de lägger över lite av makten, lite för mycket av 

makten hos eleverna. Och jag är inte säker på att jag anpassar mig efter det medvetet men jag är inte 

heller säker på att jag inte gör det, faktiskt.  

 

Lovis poängterar att hon tycker att kursutvärderingarna ger eleverna för mycket makt. Hon var 

dock inte säker på att kursutvärderingarna tvingar fram anpassningar som hon inte kan stå för. 

I intervjun berättade också Lovis om en tidigare skola som hon arbetat på, där man inte hade 

några kursutvärderingar. 

 

Men jag tyckte att det var skönt i X (min anm. skolans namn har kodats), att de inte hade sån. Alltså 

jag gjorde ju utvärdering själv så klart i kursen och så men. Jag tyckte ändå att det var, jag hade en 

vård och, jag hade en klass som var väldigt utmanande i industri och vård och omsorgsklass 
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som….ahh (suck)…ja.. jag hade oerhört mycket konflikter med den klassen varje lektion kändes det 

som, var en konflikt. Och jag vet att jag tänkte, att jag tänkte någon gång att gud så skönt att vi inte 

har kursutvärderingar. För att, eller liksom jag kände att jag kunde gå in och vara precis så hård och 

sträng eller som jag behövde vara där liksom. (Lovis) 

 

Lovis menar att avsaknaden av kursutvärderingar på tidigare skola gjorde att hon kunde ta sig 

den lärarroll som situationen krävde utan att behöva tänka på den sanktion som dåliga 

kursutvärderingar från elever kan innebära. Lovis tänker att kursutvärderingar medvetet och 

illvilligt kan användas av elever mot lärare i de fall som elever inte kommit överrens med en 

lärare eller av annan anledning inte tyckt om läraren.  

Eleven Ali berättade följande om den situationen som jag refererat till ovan. Det handlade om 

en undervisningssituation där eleverna uttryckt stort missnöje i samband med 

kursutvärderingarna.   

  

Ja, det var mer att hon la in extra utvärderingar. Hon försökte vara tydlig med eleverna att vi skulle 

vara med hela tiden och lägga in småenkäter, efter varje, var tredje var fjärde lektion. Om man hängt 

med i allt, om vad man ville göra, om vad man inte ville göra och så. (…) Om vi hade haft väldigt 

många genomgångar kunde hon skriva ut en undersökning då eller en enkät om vad vi ska göra, ville 

göra nästa lektion. Och om någon då skriver jag vill ha mer uppgifter, som att jobba ensamma eller 

mer grupparbeten då skulle vi kunna lägga in det istället för att ha genomgångar. (Ali) 

 

Ali menar att kursutvärderingen påverkade undervisningen genom fortsatta utvärderingar där 

lärarens syfte var att förvissa sig om att eleverna följt med i undervisningen men också kartlägga 

elevernas preferenser för att bygga den fortsatta undervisningen med elevernas preferenser som 

grund. Läraren anpassade sedan också arbetsformerna i undervisningen efter elevernas 

önskningar, menar Ali.  

 

8.5 Skyltfönsteraktiviteter 

Hur kursutvärderingarna kan påverka undervisningen på ett konkret sätt framgick tydligast av 

det som Lovis berättade i sin intervju.  

 

Nu är jag väldigt ärlig här. Men jag vet att det finns vissa moment i X-kursen (min. anm. kursen är 

kodad för att skydda Lovis identitet) som eleverna tycker är roligare och moment de tycker är 

tråkigare. Och jag brukar se till att inte ha ett av de tråkigare momenten när jag vet att 

kursutvärderingen kommer. För att jag tror att det kan, att eleverna tänker oftast så långsiktigt att 

det tänker hur har det varit tidigare under kursen utan att det är lite mer, hur är det nu liksom, ”tycker 

jag att det här är kul nu”. Så det är väl, det påverkar faktiskt.. (Lovis)  
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Lovis understryker att hon är väldigt ärlig när hon delgav mig ovanstående information. 

Eftersom Lovis har lärt sig vilka olika frågor som finns i kursutvärderingen på skolan har hon 

medvetet ändrat eller anpassat några moment i hennes kurser. Lovis tänker att den delkurs som 

eleverna minns bäst borde påverka kursutvärderingen mest. Hennes sätt att påverka 

kursutvärderingens resultat har därför varit att avsluta kursen med den roligaste delkursen. 

Eftersom det blir det eleverna har färskast i minnet och på så sätt borde påverka 

kursutvärderingarna positivt, menar Lovis. Kursutvärderingarnas resultat kan också påverkas 

genom ett medvetet språkbruk som korrelerar med de påståenden som finns i 

kursutvärderingen, menar Lovis.   

 

Nu erkänner jag en sak till här som ju påverkar min undervisning. Där är ju någon fråga om hur 

demokratisk undervisningen är eller jag kommer inte ihåg precis hur den är. Men jag är ju inte så 

demokratisk som lärare, jag bestämmer ganska mycket själv. Men för att jag vet att den frågan finns 

där så brukar jag i början av läsåret gå igenom, så går jag igenom centrala innehållet och såna där 

grejer. Och då brukar jag vara noga med att betona ”ja nu så är detta er möjlighet till elevdemokrati, 

nu får ni komma med önskemålen av hur kursen ska se ut och sådär. Sen så kommer ni inte ha någon 

möjlighet att påverka det senare i kursen” brukar jag liksom säga. Och det är för att jag har liksom 

hunnit lära mig att den frågan finns med. Och det är ju för att jag har 50 poängs kurser så att jag får 

ju kursutvärderingarna två gånger per läsår. Så det lärde jag mig första gången. Jag får betona att jag 

är demokratisk även om jag inte är det så att jag inte får så lågt på den. Så det handlar ju lite om att 

manipulera systemet där. Men sen så har det faktiskt, jag har haft elever som har skrivit på den att 

jag tycker inte att Lovis är så demokratisk som lärare men jag tycker inte att det, jag tycker inte 

nödvändigtvis att lärare ska vara det. Bara för att en lärare inte är demokratisk så betyder det inte att 

en lärare skulle vara mindre bra eller så. Men så upplever jag det att vår chef, hon, får man högt på 

den så värderar hon det liksom som att, ja men som något positivt eller vad man ska säga. (Lovis) 

 

Lovis understryker att hon erkänner en sak till. Hon inleder kurser med att ge elever möjlighet 

att inkomma med synpunkter på kursers upplägg i syfte att kunna betona att hon är demokratisk 

även om hon egentligen inte anser sig vara en demokratisk lärare. Lovis tillvägagångssätt blir 

ett sätt att skapa en situation som har till syfte att ge utrymme för ett särskilt språkbruk som 

framställer henne som en demokratisk lärare. Användandet av uttrycket elevdemokrati är tänkt 

att generera i högre värden på kursutvärderingen, menar Lovis.  
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9 Sammanfattning 

Studiens empiriska avsnitt har haft till syfte att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilken validitet har den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem enligt 

informanterna? 

2. Anser informanterna att den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem används 

för att konstruera lärarsubjekt och undervisning? Hur används i så fall 

kursutvärderingen för att konstruera lärarsubjekt och undervisning enligt 

informanterna?  

3. Anser informanterna att den valda gymnasieskolans kursutvärderingssystem 

konstruerar lärarsubjekt och undervisning? Vilka lärarsubjekt och vilken undervisning 

konstrueras i så fall enligt informanterna?  

 

Intervjudata från informanterna visar på en uppfattning om att gymnasieskolans 

kursutvärderingssystem kantas av validitetsbrister. Användandet av en och samma 

kursutvärdering för samtliga kurser anses vara en validitetsbrist eftersom olika kurser kan vara 

i behov av olika kursutvärderingar. Validiteten anses också ta skada av yttre omständigheter så 

som elevernas bristande motivation att svara på kursutvärderingen, timing för besvarandet av 

kursutvärderingen, vilka betyg eleverna får samt elevers inställning till läraren och ämnet. 

Intervjudata från informanterna visar på en uppfattning om att gymnasieskolans 

kursutvärdering används i syfte att konstruera både lärarsubjekt och undervisning.  

Kursutvärderingsdata samlas in årligen med hjälp av elevenkäter och kategoriseras enligt 

förbestämda kategorier. Lärarnas kursutvärderingsresultat åskådliggörs i samband med årliga 

medarbetarsamtal mellan rektor och lärare, där enskilda lärares kursutvärderingsresultat kan 

jämföras med gymnasieskolans medelvärde. 

Fallstudien har visat att uppfattningen om att kursutvärderingarna konstruerar lärarsubjekt och 

undervisningen är starkast hos rektor och svagast hos eleverna, medan lärarna intar en 

mellanposition. De empiriska avsnitten har visat att flera informanter menar att skolans 

kursutvärderingssystem kan användas i syfte att fjärrstyra lärare och förbeställa undervisning, 

även om informanterna gett uttryck för talhandlingar som visar på att de olika lärarsubjektens 

slutgiltiga konstruktion är kopplat till ett komplext spel av krafter som äger rum i intersektionen 

mellan olika aktörer, olika etiska system och skolans kursutvärderingssystem, vilket också får 

återverkningar för den slutliga konstruktionen av lärarsubjekt och undervisningen på 

gymnasieskolan.  
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10 Avslutande diskussion 

Det övergripande syftet med föreliggande fallstudie har varit att kritiskt diskutera och 

problematisera kursutvärderingars validitet men också att föra en kritisk diskussion om, och i 

så fall hur, kursutvärderingar kan användas på en gymnasieskola i södra Sverige för att 

konstruera lärarsubjekt och undervisning. Fallstudiens avslutande del inleds därför  med en 

kritisk diskussion gällande kursutvärderingarnas validitet för att sedan övergå till en kritisk 

diskussion gällande hur aktuella kursutvärderingar använts för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning. Grunden för nedanstående kritiska diskussion utgörs av de talhandlingar som 

fallstudiens informanter gett uttryck för. 

 

10.1 Validitetsproblem 

Fallstudiens data visar att samma påståenden och således samma kursutvärdering används för 

samtliga kurser på skolan. Intervjudata styrker att förfaringssättet innebär validitetsbrister 

eftersom allmänna kursutvärderingar som mätinstrument för undervisningskvalitet förlorar i 

precision enligt informanterna. Om skola betraktas som en komplex organisation innehållandes 

unika aktiviteter som är oförutsägbara och inbegriper mång- och tvetydigheter, blir detta 

förfaringssätt svårt att motivera. Augustinsson m. fl. (2018) menar att  komplexa organisationer 

utgörs av unika situationer när det gäller situationernas detaljer. Varje detalj utgör en möjlig 

vägledning för vidare handling, vilket innebär att effekten av handlingar är svåra att härleda 

eftersom handlingarna är knutna till den specifika situationen och därför inte möjliga att 

standardisera. Jag menar att formativa kursutvärderingar tangerar de principer som kan kopplas 

till komplexa nätverk, eftersom formativa utvärderingar följsamt konstrueras utifrån den 

specifika situationens förutsättningar och behov (Scriven, 1968). Men den kursutvärdering som 

används i vald gymnasieskola kan inte klassas som en formativ kursutvärdering utan samtliga 

informanters talhandlingar och analysen av de digitala dokumenten visar på att 

kursutvärderingen bör klassas som summativ. Jag menar att en sådan kursutvärdering bäddar 

för en manualisering av gymnasieskolans undervisning och utmanar professionella 

bedömningar och tillvägagångssätt.   

Användandet av samma kursutvärdering för alla kurser på hela gymnasieskolan innebär att 

principen om ”one size fits all” tillämpats och att aktörer som initierat befintligt 

kursutvärderingssystem lagts stor vikt vid det karaktäristiskt performativa (Ball, 2003). Det vill 

säga ett förhållningssätt som förordar kvalitetsmätningar av kvantitativ karaktär för att 
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åstadkomma symmetriska bedömningar och jämförelser som kan uppvisas tydligt med hjälp av 

siffervärden och statistik.  

Utöver att kursutvärderingarna företrädesvis fungerar statiskt och konstruerats för att fånga in 

det mätbara, visar fallstudien på ytterligare betänkligheter gällande hur väl kursutvärderingarna 

kan fungera för att bedöma undervisningskvalitet. Intervjudata visar att kursutvärderingarna 

anses omgärdas av en rad validitetsproblem som riskerar att påverka tillförlitligheten gällande 

de påståenden som kursutvärderingen avser att mäta. Yttre omständigheter, så som elevernas 

motivation att svara, val av tidpunkt för besvarandet av kursutvärderingen, elevernas betyg samt 

elevers inställning till läraren och ämnet, har framhållits som något som påverkar hur elever 

väljer att skatta undervisningen. Tidigare studier har också visat att betyg och elevers inställning 

till läraren och kursen påverkar kursutvärderingsresultat (Feistauer och Richter, 2018, Johnson, 

Narayanan och Sawaya, 2013, Radchenko, 2020).  

Rättssäkerhetsmässigt menar jag att de största riskerna kan knytas till de data som visar att 

betyg kan påverka kursutvärderingarnas utfall. Data från rektor, lärare och elever visar explicit 

på en uppfattning att betyg kan påverka kursutvärderingarnas resultat. Data från elevintervjuer 

har visat på talhandlingar om att höga betyg kan användas som ett sätt att skapa lojalitetsband 

till elever och att elever då skulle vara mer förlåtande gentemot undervisning som upplevts som 

bristfällig. Elever har också berättat att höga betyg kan användas som ett sätt att få elever att 

tycka bättre om ämnet, undervisningen och läraren, vilket i förlängningen kan leda till bättre 

kursutvärderingsresultat. Data från elevintervjuerna har också visat att elever kan skatta kurser 

lägre om de upplever att de fått ett oskäligt betyg. Sammantaget menar jag att betyg riskerar att 

användas som ett maktmedel i köpslående syfte, av både lärare och elever, för att åstadkomma 

särskilda kursutvärderingsresultat och i förlängningen en särskild bild av undervisningen och 

läraren som sådan. Det innebär också att kursutvärderingar i kombination med betyg kan 

användas för att subvertera flödet av makt till förmån för lärare och/eller elever. Utdelandet av 

höga betyg ger lärare möjlighet till en flyktlinje (Deleuze & Guattari, 1987/2004) från den 

sociala reglering som skolans ledning vill utöva med hjälp av kursutvärderingen. Elever får, i 

och med skolans kursutvärderingssystem, en underförstådd möjlighet att avkräva högre betyg i 

utbyte mot att undervisningen skattas högre. Det innebär att betyg i kombination med 

kursutvärderingsresultat kan användas för att ge lärare och elever handlingsutrymme och att 

flödet av makt både verkar dynamiskt och kaotiskt, istället för att verka stratifierande (Deleuze, 

1992) på det sätt som kursutvärderingssystemet egentligen avser. 
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10.2 Hur används kursutvärderingar för att konstruera lärarsubjekt och 

undervisning?  

Fallstudiens empiriska avsnitt visar att informanterna, om än i varierande grad, anser att 

gymnasieskolans kursutvärdering används i syfte att konstruera både lärarsubjekt och 

undervisning. En applicering av Foucaults (1994/2000) tre olika makttekniker 

(institutionaliserad vetenskaplig praxis, åtskiljande praktiker och subjektets aktivitet) gällande 

hur subjekt kan konstrueras, fungerar här som ett analytisk redskap för att illustrera hur 

lärarsubjekt och undervisning konstrueras.  

Kursutvärderingssystemet på gymnasieskolan kan i mångt och mycket kategoriseras som en 

institutionaliserad vetenskaplig praktik. Kursutvärderingarna används i en institutionell praktik, 

det vill säga på en gymnasieskola vars praktik bör vila på vetenskaplig grund. Det sistnämnda 

kommer till uttryck när rektorn Johan säger att flera av de kvalitetsindikatorer som finns med i 

gymnasieskolans kursutvärdering har en vetenskaplig förankring. Den institutionaliserade 

vetenskapliga praktiken visas också utifrån de systematiska metoder som skolan valt för 

datainsamling, presentation och uppföljning av kursutvärderingsdata. Kursutvärderingsdata 

samlas in årligen med hjälp av elevenkäter och kategoriseras enligt förbestämda kategorier. 

Skolans kursutvärderingssystem och dess data skapar en sanning och en diskurs om vad som är 

eftersträvansvärd undervisning och i förlängningen en skicklig lärare.  

En applicering av den ovan nämnda makttekniken ”åtskiljande praktiker” visar att 

gymnasieskolans kursutvärderingssystem resulterar i data som fungerar åtskiljande genom att 

urskilja individen från kollektivet och tillskriva varje lärare och dess undervisning ett 

värderande omdöme med hjälp av siffervärden. Rektor och lärare som ingår i fallstudien har 

berättat att det till varje lärare kan kopplas individuella kursutvärderingsresultat som ställs mot 

skolans totala medelvärde för varje påstående som finns i kursutvärderingen. Lärarnas 

kursutvärderingsresultat åskådliggörs i samband med årliga medarbetarsamtal mellan rektor 

och lärare. Värden under genomsnittet tolkas, av rektorn Johan och lärarna, som en indikator 

för otillräcklig eller låg kvalitet på undervisningen. Värden över genomsnittet tolkas som en 

indikator för god kvalitet. Min tolkning är att medarbetarsamtalet här fungerar som ett sätt att 

positionera lärarsubjekt i kraft av den hierarkisering som lägre eller högre siffervärden innebär. 

Eftersom lärarnas kursutvärderingsresultat också ställs mot skolans totala medelvärde tillämpas 

konkurrensutsättning mellan lärarna som en medveten strykningsteknik. Jämförelser och 

kontrasteringar är tänkta att fungera som en disciplinär teknik. Lärarna har framhållit att 

lärarlöner kan påverkas av kursutvärderingsresultat. Lön fungerar i så fall som en belöning eller 
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sanktion i uppmuntrande eller korrigerande syfte för att dana lärarsubjekt som ligger i linje med 

skolans kursutvärderingssystem.  

Foucaults (1987/2017) tredje maktteknik innebär att en ständig övervakning i slutändan ska 

leda till självdisciplinering. I mångt och mycket kan skolans kursutvärderingssystem liknas vid 

panoptikon. Exempelvis berättade rektorn Johan att han har tillgång till kursutvärderingsdata 

över tid och att han kan organisera statistiken utifrån de behov som finns. Jag menar att de 

talhandlingar som kommer till uttryck i medarbetarsamtalet blir ett sätt att manifestera vad som 

iakttagits från panoptikons torn för att sedan få till stånd en bekännelse och på så sätt 

åstadkomma en förstärkning eller en korrigering av lärarsubjekt och undervisningen, vilket 

också bekräftats i intervjun med rektorn Johan. Jag menar vidare att bevakningen i kombination 

med bekännelsen fungerar som en pastoral maktteknik (Focault, 1994/2000) för att aktivera 

subjektet till en självdisciplinering i riktning mot den undervisningsmanual som skolans 

kursutvärdering kan sägas vara.  

Men kursutvärderingarna upplevs också konstruera lärarsubjekt och undervisning utifrån en 

nivå som är bortom de påståenden som utgör själva kursutvärderingen. Det har skapats en 

parallell kursutvärderingsdiskurs som skolans aktörer förhåller sig till och svarar mot, och som 

ger lärare och elever flyktlinjer, möjlighet till att undvika social kontroll och istället skapar 

handlingsutrymme (Deleuze & Guattari, 1987/2004). Denna diskurs byggs upp genom de 

intersubjektiva uppfattningarna kopplade till kursutvärderingens validitetsbrister samt hur 

kursutvärderingssystemet kan manipuleras, vilket får återverkningar för lärarsubjekt och 

undervisning. Det innebär att lärare och elever kan vara med och påverka vad som är möjligt 

att se från panoptikons torn och därmed skymma, manipulera eller förstärka sikten därifrån. 

Ovan har jag visat hur betyg kan användas som ett sätt att skymma sikten för rektor genom att 

lärare medvetet kan sätta högre betyg på elever i förhoppning om att den egna undervisningen 

ska skattas högre. Men informanternas talhandlingar visar på ytterligare sätt att manipulera 

synfältet från panoptikon. Ett sådant exempel är när läraren Lovis medvetet väljer att avsluta 

kurser med det roligaste momentet. Det görs utifrån en tanke om att ”timing” och ”elevers 

inställning till ämnet” påverkar kursutvärderingsresultaten i positiv riktning. Just dessa 

validitetsbrister berättade flera informanter om i fallstudiens första empiriska avsnitt. 

Kursutvärderingsdiskursen har därmed konstruerat särskilda undervisningsaktiviteter som med 

Balls terminologi (2003) betecknas som fabrications och second order activities som har till 

syfte att generera höga kursutvärderingsresultat och inte primärt en bättre undervisning. Sådana 
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undervisningsaktiviteter bör också förstås som ett uttryck för en flyktlinje, ett undvikande av 

social kontroll (Deleuze & Guattari, 1987/2004) och ett vaktslående av lärarautonomi.  

 

10.3 Vilka lärarsubjekt och vilken undervisning konstrueras som en följd 

av gymnasieskolans kursutvärderingssystem?  

Fallstudien har visat att uppfattningen om att kursutvärderingarna danar lärarsubjekt och 

undervisningen är starkast hos rektor och svagast hos eleverna, medan lärarna intar en 

mellanposition. Fallstudiens data visar förvisso att skolans kursutvärderingssystem kan 

användas i syfte att dana fjärrstyrda lärarsubjekt som levererar en förbeställd undervisning, men 

de olika lärarsubjektens slutgiltiga positioneringar är kopplat till ett dynamiskt och komplext 

spel av krafter som äger rum i intersektionen mellan olika aktörer, olika etiska system och 

skolans kursutvärderingsdiskurs.  

 

10.3.1 Fjärrstyrda lärare 

Foucaults tredje maktteknik när det gäller konstruerandet av subjekt, det vill säga subjektets 

egen aktivitet och införlivning av diskursens kategoriseringar, används nedan för att illustrera 

ovan nämnda komplexitet.  

Fallstudiens data visar på talhandlingarna ”över snittet” och ”under snittet” som diskursiva och 

dualistiska begreppspar, som också kommer till uttryck hos rektor och lärare. Lärarna Lovis 

och Karin bejakar en subjektspositionering som ”över snittet”, medan Adam inte alls bejakar 

en sådan subjektspositionering utan ironiserande menade att han generellt ligger ”under snittet” 

men utan att visa tecken på att det bekommer honom eller att det säger något reellt om honom 

eller hans undervisning. Läraren Annas talhandlingar visar på att kursutvärderingsresultaten 

väcker känslor i henne och att hon nödgats försvara sig mot de värderande omdömen som 

kursutvärderingen vid tillfällen tillskrivit hennes undervisning. På senare år har svarsfrekvensen 

varit låg vilket inneburit att hon distanserat sig från kursutvärderingssystemet och istället 

prioriterat egna formativa utvärderingar. Här bör det dock uppmärksammas att övriga lärare 

och rektor berättat om möjligheter för lärare att ansvara för att kursutvärderingen blir besvarad 

i samband med egna lektioner. Ett underlåtande av detsamma kan fungera som ett sätt att 

skymma panoptikons synfält och således bli en flyktlinje och ett undvikande av social reglering 

till förmån för egen autonomi (Deleuze & Guattari, 1987/2004).    
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Samtliga lärare gav uttryck för en vacklande tilltro eller misstro till hela eller delar av 

kursutvärderingssystemet och de värderande omdömen som kursutvärderingen tillskrev dem. 

Lärarna har dock berättat, med undantag för Adam, om någon form av självdisciplinering 

(Foucault, 1987/2017) i syfte att behaga kursutvärderingssystemet eftersom dessa lärare 

menade att deras rektor bedömde deras undervisningskvalitet och lärarskicklighet med hjälp av 

kursutvärderingsresultaten. Samtliga lärare, om än i varierande grad, har införlivat 

talhandlingar och subjektspositioner kopplat till begreppsparet ”över”- och ”under” snittet och 

ger uttryck för en subjektspositionering som tangerar den dualistiska och kontrasterande 

verklighetsbeskrivning som kategoriseringen innebär. Eftersom kursutvärderingsdata 

presenteras jämförande, kontrasterande och med kvantitativa mått, konstrueras performativa 

lärarsubjekt som kalkylerar på egna kursutvärderingar och som i flera fall uttrycker en rädsla 

för att hamna under skolans medelvärde eller snitt (Ball, 2013).  

Läraren Adam menade att kursutvärderingsdiskursen gör att det blir viktigare att vara en lärare 

som upplevs som underhållande och häftig för att vinna elevers gillande, vilket också bekräftas 

i elevintervjuerna. Jag menar att det kan skapa lärarsubjekt som marknadsför sig själva genom 

att vara underhållande och populära.  

 

10.3.2 Förbeställd undervisning 

Intervjudata ger stöd för att kursutvärderingarna i någon mån konstruerar en undervisning som 

är avsedd och korrelerar med de påståenden som utgör själva kursutvärderingen. 

Kursutvärderingen innehåller exempelvis påståenden som uttryckligen handlar  om kursmål, 

digitalisering och elevinflytande. Fallstudiens data ger ett starkt underlag för antagandet om att 

informanterna upplever att kursutvärderingen som används i aktuell gymnasieskola påverkar 

undervisningen i riktning mot ett tydliggörande av kursmålen, digitalisering samt mot ett större 

mått av elevinflytande. Kundorientering och anpassning efter kundval är en självklar del inom 

diskursen för New Public Management (Lindgren, 2019). När det gäller undervisningens 

utformning i aktuell gymnasieskola, innebär det att aktörer som inte tillhör lärarprofessionen 

ges makt över undervisningen med hjälp av den sanning som konstrueras genom 

kursutvärderingar. Men ytterligare aktörer finns representerade i det maskineri som är kopplat 

till skolans kursutvärderingssystem. De aktörer som besitter makten att avgöra vilka påståenden 

som ska finnas med i kursutvärderingen och således vilka specifika undervisningsaktiviteter 

som värderas, är avgörande för vem som kan sägas besitta en substantiell makt (Gustavsson, 
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2001) och i förlängningen avgöra vilka  lärarsubjekt och vilken undervisnings som ska 

eftersträvas. De aktuella kursutvärderingarna är företrädesvis en kommunal produkt som är 

skapad av tjänstemän inom kommunens utbildningsförvaltning, med undantag för ett påstående 

som istället den aktuella gymnasieskolans ledning skapat. Dessa tjänstemäns vilja att utvärdera 

lärare och undervisning utifrån brukarnas preferenser kan också ses som ett uttryck för den 

diskurs som finns inom New Public Management (Lindgren, 2019). 

 

10.4 Mellan omdöme och beställning 

Den performativa etiken bygger på konkurrens och prestationer som starkt skiljer sig från den 

yrkesetik som består av professionalism och samarbete (Lindgren, 2019). Dataunderlaget visar 

att kursutvärderingssystemet utmanar lärarnas personliga övertygelser, värderingar och 

erfarenheter till förmån för det som är kvantifierbart inom ramen för skolans 

kursutvärderingssystem. Jag menar att gymnasieskolans kursutvärderingssystem utmanar 

professionalism till förmån för produktivitet och mätbara resultat. Kursutvärderingssystemet är 

kopplad till belöningar och sanktioner, både materiella och symboliska som används som en 

performativ styrningsteknik. Kursutvärderingarna stärker på så sätt ett performativt arbetssätt i 

riktning mot individualisering och en risk för en försvagad solidaritet bland personalen på 

skolan (Ball, 2013). Dock visar intervjudata från rektor och lärarna också på ett motstånd och 

en skepsis gentemot användandet av kursutvärderingar för att disciplinera lärarsubjekt. 

Lärarnas talhandlingar visar på ett vaktslående av autonomi och professionalism. Detta 

motstånd i kombination med rektorn Johans uttalande om att det är svårt att få lärare att 

”bekänna”, visar på att kursutvärderingssystemet inte fungerar så självdisciplinerande som det 

avser.  Intervjudata från lärarna visar en återkommande ovilja att anpassa undervisningen efter 

kursutvärderingarna och/eller en skamsenhet i de fall man gjort det. Jag menar att det är 

spänningen mellan professionalism och performativitet som kommer till uttryck i dessa 

lärarutsagor. Lärarna navigerar utifrån två olika värdesystem som i grunden utgörs av helt olika 

premisser (Ball, 2003).  

Som tidigare nämnts har fallstudien visat att uppfattningen om att kursutvärderingarna danar 

lärarsubjekt och undervisningen är starkast hos rektor och svagast hos eleverna, medan lärarna 

intar en mellanposition. Denna mellanposition kan vara ett sätt för lärare att navigera mellan 

professionalism och performativitet. I praktiken innebär det att lärarna medvetet producerar en 

dokumentation, med Balls (2003) terminologi kallat fabrications, som blidkar 

kursutvärderingssystemet men som inte leder till särskilt omfattande ändringar av 



 

69 
 

undervisningen, vilket skulle kunna förklara varför eleverna i fallstudien oftast inte kunnat 

urskilja några förändringar i undervisningen till följd av kursutvärderingarna. Fallstudiens 

talhandlingar från lärarna gör det dock rimligt att anta att gymnasieskolans 

kursutvärderingssystem danar kalkylerande och splittrade lärarsubjekt som nödgas navigera 

mellan omdöme och beställning.  
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11 Implikationer för vidare forskning 

I fallstudiens forskningsöversikt har det framgått att det finns en omfattande internationell 

kritisk forskning som handlar om utvärdering och kursutvärderingar, men att sådan forskning 

företrädesvis bedrivits inom högskole- och universitetsmiljöer och alltså inte i en svensk 

gymnasial kontext. Det implicerar ett behov av att praktiken kopplad till kursutvärderingar 

inom ramen för svensk gymnasieskola behöver beforskas utförligare och närmare än vad som 

varit möjligt i föreliggande undersökning. Föreliggande undersökning är en enfallsstudie som 

utgått från informanters talhandlingar. Men framtida studier som inkluderar flera 

gymnasieskolor i form av flerfallsstudier kombinerat med observationer av medarbetarsamtal 

och undervisning, skulle generera utförligare data, tillförlitligare resultat och bättre närhet till 

undersökningsobjektet. Studien implicerar också ett behov av att öka kunskapen om 

kursutvärderingspraktiken med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder som ett sätt 

att både generera förståelser och statistik. När det gäller det sistnämnda tycks det i skrivandet 

stund inte finnas någon kvantitativ forskning som ger en överblick av kursutvärderingens 

omfattning inom ramen för svensk gymnasieskola. Hur många svenska gymnasieskolor ägnar 

sig åt sådan praktik? Hur många kursutvärderingar besvaras årligen i svensk gymnasieskola? 

Praktiken kopplad till formativa kursutvärderingar skymtar redan i föreliggande studie eftersom 

både lärare och elever berättat om bruket av formativa kursutvärderingar. Men hur lärare och 

elever förhåller sig till summativa kursutvärderingar i relation till formativa kursutvärderingar, 

är ytterligare ett område som det är möjligt att beforska närmare. Vad innebär praktiken kopplad 

till summativa kursutvärderingar för formativa kursutvärderingar? Uppstår det en 

utvärderingsträngsel? Berikar de olika typerna av utvärderingar varandra? Hur påverkas 

lärarskicklighet och undervisning? 

Studiens utgångspunkt är kritisk och som tidigare påtalats finns det omfattande forskning som 

stödjer en sådan hållning. Kritiska forskare beskriver användningen av utvärdering som en 

ritual, mani eller något som görs av slentrian. Men den fortsatta ökningen av utvärdering vittnar 

om att den kritiska forskningen inte får genomslag. Här måste man ställa sig frågan varför? 
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Bilaga A: Informationsbrev till informanter 

 

Hej! 

Jag heter Serjon Qorri och är mastersstuderande i utbildningsvetenskap vid Högskolan 

Kristianstad. Jag kontaktar dig för en intervju till min magisteruppsats som handlar om digitala 

kursutvärderingar. Här följer lite information om studien och hur den kommer att bedrivas. 

Jag avser att studera vilken betydelse digitala kursutvärderingar, och således det kvantifierbara, 

har för undervisningens utformning, lärarrollen och lärares relation till elever. Studien kommer 

att baseras på intervjuer av elever, lärare och rektorer. 

Intervjun med dig kommer att handla om din erfarenhet kring digitala kursutvärderingar. Vilken 

betydelse de digitala kursutvärderingarna har haft för undervisning samt hur de tolkas och 

används. 

Självklart är intervjun frivillig och du kan avbryta din medverkan när som helst. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas. Du kommer att få läsa den transkriberade intervjun för 

att säkerställa att jag har förstått dig rätt. Materialet kommer att vara konfidentiellt och din 

anonymitet kommer att säkerställas.  

Om du har några frågor om intervjun eller studien är du välkommen att ta kontakt med mig 

enligt uppgifterna nedan. 

 

Allt Gott! 

Serjon Qorri 

Mailadress: XXXXXXXX 

Telefonnummer: XXXXXXXX  
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Bilaga B: Intervjuguide 

Frågeområde Digitala 

kursutvärdering

ar förhållande 

till SKA 

Performativitet Omdöme och 

beställning 

Kritik 

Lärare Fungerar nuvarande 

sätt att utvärdera 

undervisning bra?  

Har du förslag på hur 

det kan göras bättre? 

 

Har de digitala 

kursutvärderingarna  

påverkat:  

- undervisningen 

- relationen till 

eleverna 

- din roll som lärare 

 

Vad genererar 

förändringen? 

 

Försöker du hitta 

det bästa tillfället 

för de digitala 

kursutvärderingarna

? 

 

Utvärderar du 

undervisningen på 

annat sätt också?  

Skiljer sig denna 

jämfört med de 

digitala 

kursutvärderingarna 

när det gäller: 

- vad du utvärderar? 

- hur du utvärderar? 

- varför du 

utvärderar? 

- lärarrollen? 

 

 

Spelar det någon roll 

att 

kursutvärderingarna 

är digitala? 

 

Vilken roll spelar det 

att enkätresultat 

uttrycks i siffror? 

 

Vilken roll spelar det 

att enkätresultat 

jämförs med snittet? 

 

Har det någon 

betydelse att alla 

lärare jämförs 

utifrån samma 

enkätfrågor? 

Vilka fördelar 

ser du med 

digitala 

kursutvärderinga

r? 

 

Vilka nackdelar 

ser du med 

digitala 

kursutvärderinga

r? 
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Elever Hur tänker ni när ni 

svarar på 

kursutvärderingar? 

(Är svaren seriösa?  

 

Vilka faktorer spelar 

en roll när ni svarar? 

(tidpunkt?, aktivitet i 

samband 

utvärdering? Lärare? 

Betyg?) 

 

Fungerar nuvarande 

sätt att utvärdera 

undervisning bra?  

Har ni förslag på hur 

det kan göras bättre? 

 

Har ni märkt av 

ifall 

utvärderingarna har 

haft några 

konsekvenser för: 

- Undervisni

ngen 

- Lärarens 

agerande 

- Relationen 

mellan 

lärare och 

elev 

  

 

Kommer 

kursutvärderingarna 

åt det som är viktigt 

när det gäller 

undervisning? 

Vilka fördelar 

och ser ni med 

digitala 

kursutvärderinga

r? 

 

Vilka nackdelar 

ser ni med 

digitala 

kursutvärderinga

r? 

Rektorer På vilket sätt är de 

digitala 

kursutvärderingarna 

ett led i det 

systematiska 

kvalitetsarbetet? 

 

Hur och av vem tas 

de digitala 

kursutvärderingarna 

fram? 

 

Vad avser de att 

mäta? 

 

Vad är syftet med 

kursutvärderingarna? 

 

Hur används 

kursutvärderingarna? 

 

Hur påverkar de 

digitala 

kursutvärderingarna

: 

 - undervisningen 

- relationen mellan 

lärare och elev 

- lärarrollen 

Vilken roll spelar 

teknologin? 

(jämförelse och 

sammanställning 

underlättas, att 

möjligheten finns 

kan skapa ett 

incitament till att 

göra) 

 

Vad är fördelarna 

med digitala externa 

kursutvärderingar, 

jämfört med att 

lärare utvärderar på 

egen hand? 

Vilka fördelar du 

med digitala 

kursutvärderinga

r? 

 

Vilka nackdelar 

ser du med 

digitala 

kursutvärderinga

r? 
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Hur tolkas de och av 

vem? 

 

Hur värderas 

kursutvärderingarna i 

relation till en lärares 

betygsstatistik? 

 

Fungerar nuvarande 

sätt att utvärdera 

undervisning bra?  

Har du förslag på hur 

det kan göras bättre? 
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Bilaga C: Kursutvärderingsfrågor före 2018 

 

1. I klassrummet råder arbetsro och en god arbetsmiljö. 

 

2. Jag förstår målen för kursen. 

 

3. Jag får vara med och planera mitt arbete under kursen 

 

4. Jag tycker att eleven och läraren har en god dialog 

 

5. Jag tycker att jag fått den hjälp jag behövt av läraren 

 

6. Min lärare ger mig utmaningar 

 

7. Jag tycker att de sätt som läraren mäter mina kunskaper är bra 

 

8. Jag har under kursen haft möjlighet till ett enskilt samtal om min 

studieutveckling 

 

9. Jag är nöjd med min egen insats under kursen 

 


