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Sammanfattning 
Detta examensarbete avser att utvärdera det befintliga kursutvärderingssystemet hos Vägsektorns 
Utbildningscentrum. (VUC). 

För att studera detta har vi använt oss av fokusgrupper, intervjuer och auskultation. 

Studien visar att det uppstår en viss diskrepans mellan vad VUC:s vision säger om hur kursutvärdering 
ska hanteras och hur kursutvärderingen hanteras idag. 

En slutsats som vi drar är att den information som genereras av kursutvärderingen motsvarar det 
syfte VUC har med kursutvärderingen. En annan slutsats är att kursutvärderingen i siginte kan 
användas till att utveckla kursen ifråga. Med relativt små medel kan detta dock ändras. Dels genom 
att ställa rätt typ av frågor i kursutvärderingen, samt genom att involvera läraren mer i 
utvärderingssystemet. 
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Abstract 
This thesis analyzes the existing course evaluation system at VägsektornsUtbildningscentrum (VUC). 

To be able to study this we have used focus groups, interviews and auscultation. 

The study shows that there is adiscrepancy on what VUC says about the course evaluation and how 
the course evaluation is being used today.  

One conclusion is that that the information that is generated by the course evaluation corresponds 
to VUC goal with the course evaluation. Another conclusion is that the course evaluation not is 
usable for developing the course. With relative small means like asking the right question in the 
course evaluation could change this, and involve the teachers in the course evaluation system. 
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Förord 
Vi har i detta arbete kommit i kontakt med en mängd vänliga personer som vi vill tacka. Vi vill tacka 
alla på VUC och Minna Westman för deras professionella och trevliga bemötande, men även alla 
personer på Vägverket som har tålmodigt svarat på våra frågor. Vi vill även tacka vår handledare på 
KTH, Maria Hammaren för all vägledning.  
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Introduktionskapitel 
I introduktionskapitlet introduceras ämnesvalet. Det presenteras en beskrivning av företaget som 
ligger till grund för arbetet vilket avslutas med det aktuella problemet. Detta så att läsaren får en 
inblick i arbetet. Därefter följer de frågeställningar som uppsatsen avser att svara på och även syftet 
med arbetet och vilka avgränsningar som har gjorts. Introduktionskapitlet avslutas meden disposition 
över rapportens uppbyggnad, för att ge läsaren tydlig överblick. 

Bakgrund 
Utbildning och vidareutbildning är ett viktigt verktyg företag har för att öka yrkeskunnandet och även 
bildningen bland medarbetarna. Arbetsuppgifter ändras och nya tekniker tillkommer, och det gäller 
då att ta tillvara på dessa, se det som en möjlighet för att öka eller säkerställa kvalitet på arbetet, 
men även som en förberedelseprocess för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade 
konjunkturlägen.  

Att genomföra en utbildning med tillräckligt hög kvalitet är en konst som har nagelfarits under 
århundraden. Men ett sätt att titta på kvalitet och då följaktligen utgången av en utbildning är en 
process som vi kallar för utvärdering. Utvärderingen ligger då också till grund för förbättringar av 
utbildningen, vilket är en av den kursansvariges viktigaste verktyg för att säkerställa att kursmålen 
nås. 

Vägverket är en statlig myndighet med bred verksamhet och vitt skilda arbetsuppgifter inom 
planering och anläggning av vägar, men även som myndighetsutövning med att ta fram nya regler 
och pröva förslag. En av dessa verksamheter är även vidareutbildning av personal vilket genomförs 
av Vägsektorns Utbildnings Centrum (VUC). Ett verktyg VUC har för att få feedback på den 
genomförda utbildningen är deras kursutvärdering. Denna kursutvärdering är idag i stort sett 
densamma för alla icke webbaserade kurser. 

Syftet med detta arbete är att utvärdera kursutvärderingen för VUC och försöka presentera ett 
förbättringsförslag till kursutvärderingen. 

Vägsektorns utbildningscentrum 
För att möta det stora kravet som finns på vidareutbildning har 
Vägverket en utbildningsenhet, Vägsektorns 
utbildningscentrum (VUC).  

Dess övergripande mål är att förädla och verksamhetsanpassa 
utbildningar för intressenter inom vägtransportsektorn. VUC är 
en helt fristående konkurrensutsatt enhet inom Vägverket med 
eget budgetansvar, VUC finansieras inte av skattemedel utan 
av egna intäkter. Detta innebär att VUC måste kunna erbjuda 
en utbildningsverksamhet som både är kostnadseffektiv och 
pedagogiskt utarbetad med tydliga kursmål och tydliga 
inlärningsprocesser.   

VUC bedriver utbildningsverksamhet både internt inom vägverket och på den öppna marknaden och 
utvecklar kurser som bedrivs både på kursdeltagarens arbetsplats men även i inhyrda kurslokaler. 
VUC har idag ca 15 anställda som främst är uppdelade i två kategorier; utbildningsansvariga som 

 

VUC:s pedagogiska grundsyn 
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jobbar med utbildningsadministration, och projektledare som jobbar med att utveckla och bedriva 
utbildningsprojekt. VUC har i princip inga lärare anställda utan rekryterar dem utifrån, beroende på 
vad för typ av kurs det är. Detta gör att kurserna blir väldigt flexibla geografiskt sett, men även 
väldigt olika genomförda då det kan vara olika lärare på samma typ av kurs. Kurser hålls över hela 
landet för anställda inom Vägverket men även för privata intressenter. 

Tillsammans samordnar, utvecklar och genomför VUC kompetensutveckling inom hela vägsektorn. 
VUC ligger i Borlänge. 

VUC har som mål att deras kursdeltagare ska vara delaktiga under utbildningen och att 
kursdeltagarna ska reflektera över vad som sägs på utbildningen. VUC vill även att kursdeltagaren ska 
dra egna slutsatser. VUC strävar efter att skapa en gemensam målbild, skapa delaktighet och se 
lärandet som en process1

VUC:s kursutvärdering 

. VUC:s pedagogiska grundsyn är utarbetad internt och varje utbildning och 
kurs skall genomsyras av denna vision. Detta är visionen VUC och deras medarbetare arbetar utifrån. 
Det vi kan frågas oss är om denna vision speglas i VUC kursutvärdering? Finns det möjlighet att i 
kursutvärderingen kontrollera om denna vision följs i samband med utbildningen? Skulle kanske till 
och med kursutvärderingen kunna hjälpa till i arbetet med att följa denna vision?  

Vid genomförandet av utbildning och undervisning finns det olika sätt att försäkra sig om att dels 
kursdeltagarna lär sig något, dels att det är rätt saker de lär sig. För att kontrollera om kursen håller 
rätt nivå har VUC ett verktyg för att utvärdera en genomförd kurs, deras kursutvärdering. Denna 
kursutvärdering är en standardmall som VUC använder till samtliga lärarledda kurser oavsett om det 
är en kurs i vägläggning eller en kurs i lönesättande samtal. Varje lärare ansvarar för att i slutet av 
varje kurs dela ut denna kursutvärdering till kursdeltagarna. Kursdeltagarna tar ställning till ett antal 
påståenden och svarar därefter på några frågor angående kursen. Då kursutvärderingen är ifylld ska 
läraren gå igenom svaren innan denne vidarebefordrar kursutvärderingen till VUC för analys och 
sammanställning, så att VUC kan utvärdera och förbättra sina kurser. 
 

Frågeställning 
Det ställs stora krav på en kursutvärdering, då detta är 
själva fundamentet och underlaget för att kunna 
förbättra kursen och därigenom få en fungerande 
återkopplingen för kursen.  
 
Vi har använt oss av en 3-stegs modell över hur vi tror 
det fungerar i dagsläget. Modellen börjar med 
kursplanering där läraren får sitt uppdrag och planerar 
kursen. Därefter följer pilen genomförande där läraren 
genomför kursen utifrån kursplaneringen. Frågan vi 
ställer oss är vad som händer efter genomförandet av 
kursen? Vi vill i modellen sammanknyta kursens genomförande med kursen planeringen, och detta 
vill vi göra med en återkoppling. Målsättningen är att få kontinuitet i kursen samt att hålla kursen 

                                                           
1 (Vägverket, 2009) 

 

 
3-stegs modellen 

Gen
om

fö
ra

nd
e

kursplanering

Återkoppling

Vad 

händer i 

denna fas?



Sida 9 av 49 
 

dynamisk, mellan olika kurstillfällen. Med andra ord anpassningsbar utifrån kursdeltagaren och 
kursens mål. Med återkoppling menar vi en process där samtliga inblandade vet vad deras uppgift är 
för att förbättra kursen mellan två kurstillfällen. Kursutvärderingen är ett steg i en fungerande 
återkoppling. Kursutvärderingen skall ge det underlag som VUC behöver för att kunna göra 
förbättringar på kursen ifråga. Exempelvis skulle det kunna vara underlag om den specifika kursens 
innehåll och dess lärare, men även en indikation om kursens relevans. 
 
Vår uppgift blir att analysera detta utvärderingsverktyg för att se vad för information man egentligen 
får ut av kursutvärderingen. Men det blir även att utvärdera kursvärderingsverktyget utifrån VUC 
egen föreställning om vad utvärderingsverktyget skall vara till för, och därefter försöka förbättra 
kursutvärderingsprocessen för att möjliggöra en tydlig återkoppling för utbildningen. 
 
Examensarbetet avser att studera och komma med förbättringsförslag till utvärderingsmetoden för 
VUC genom att svara på följande frågeställningar: 

• Vad utvärderas med VUC kursutvärdering? 
o Enligt VUC? 
o Enligt Lärarna? 
o Enligt kursdeltagarna? 
o Enligt vår analys? 

• Hur kan utvärderingsmetoden förbättras?  

Syfte 
Detta examensarbete har ett normativt syfte, det vill säga att vi gör en utvärdering av hur det ser ut i 
dagsläget beträffande VUC:s kursutvärdering och därefter skall vi försöka ge ett förbättringsförslag 
eller i alla fall komma med riktlinjer hur vi upplever det borde vara.  Syfte är alltså att dels utvärdera 
VUC:s kursutvärderingsverktyg. Därefter med denna kunskap skapa en modell för en 
kursutvärdering. Med hjälp av denna kursutvärderingsmodell skall sedan ett förslag till förbättring 
presenteras för VUC. Vi kommer utgå ifrån VUC:s syfte med kursutvärderingen och inte analysera 
detta syfte närmre. 
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Disposition 
För att enklare förstå uppsatsens upplägg visas i figuren nedan hur dispositionen för denna uppsats 
ser ut. Det börjar med ett introduktionskapitel och avslutas med en slutsats där lösningsförslaget 
presenteras. 

Introduktion 
I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till arbetet och problembeskrivningen framställs. Här 
ges också en presentation av företaget som ligger till grund för arbetet. 

Metod 
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att samla in materialet för examensarbetet. Detta 
material är det som utgör undersökningen. Det presenteras även en kritisk granskning med för och 
nackdelar med respektive metod som brukats. 

Teori 
I teorikapitlet presenteras den teori som vi anser är relevant för uppsatsen. Relevant dels för 
förståelsen men även relevant för analys och slutsatsernas förankring i aktuell forskning. 

Undersökning 
I detta kapitel redogörs för de resultat som ligger till grund för analysen. Det är resultat av intervjuer, 
observationer och auskultationer som gjorts. 

Analys 
Här presenteras analysen av arbetet och vilket förbättringsförslag detta resulterar i. 
Förbättringsförslaget baseras på empirin och även teorin. 

Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras en resultatframställning med svar påde givna 
frågeställningarna. 

Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuteras vår egen insats och resultatet av examensarbetet, men även en viss 
metodkritik förekommer. Det avslutas med förslag att arbeta vidare utifrån. 

 

 

 
Disposition 

  

Introduktion Metod Teori Undersökning Analys Slutsats Diskussion 
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Metodkapitlet 
Metodkapitlet presenterar de metodologiska val som gjorts i detta examensarbete. Därefter 
presenteras även tillvägagångssättet för insamling av material till undersökningen vilket ligger till 
grund för analysen och slutsatsen .Syftet med kapitlet är att synligöra de antaganden som är grunden 
för studien och att beskriva hur undersökningen har genomförts. 

8 steg i utvärderingsarbetet 
Jerkedal beskriver i boken Utvärdering - Steg för steg en modell att gå tillväga vid arbetet med en 
utvärdering. Denna modell har vi som utgångspunkt för vår undersökning av VUC kursutvärdering 
och är den metod vi har som grund för examensarbetet. Jerkedal menar att, vid utvärdering av 
utbildning är det nödvändigt att studera hela utvärderingsprocessen fram till resultatet. Det är alltså 
viktigt att vara medveten om hur planeringen har gått till för att förstå resultatet. Dock så är detta 
inte den enda 8 stegs modell som vi har stött på. Evert Vedung har i sin studie Utvärdering i politik 
och förvaltning också en modell som mångt och mycket påminner om Jerkedals.2

I modellen sammanfattar Jerkedal följande åtta punkter att ha i beaktande

 Vi valde helt enkelt 
Jerkedals modell för att den var bättre lämpad för detta examensarbete. 

3

1. Vad är syftet med utvärderingen? 

: 

2. Extern och/eller intern utvärdering? 
3. Identifiera berörda grupper 
4. Kartlägga vad vill berörda grupper få belyst i utvärderingen 
5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa? 
6. Design, insamling och bearbetning av data 
7. Informera om resultat 
8. Hur får man utvärderingsresultatet utnyttjade 

Utöver frågan om vad som är syftet med utvärderingen, behövs det även beslutas om utvärderingen 
ska göras internt eller externt. Vidare bör berörda grupper identifieras. Vilka är det som berörs av 
utvärderingen helt enkelt. Då berörda grupper är identifierade, behövs det kartläggas vad dessa 
grupper kan tänkas behöva få belyst i utvärderingen. Alltså vad finns det för synpunkter som de 
berörda grupperna vill kunna yttra sig om i utvärderingen. Därefter gäller det att formulera 
utvärderingen så att dessa synpunkter kan tas i beaktande i utvärderingen.  Det som då återstår är 
design av utvärderingen och bearbetning av de material som utvärderingen genererar. För att 
slutligen informera om resultatet av utvärderingen och se till att resultatet kommer till användning. 

De flesta av dessa punkter får vi svar på genom att göra vår undersökning på VUC. Däremot finns det 
vissa punkter som görs vid annat tillfälle. Dessa är de sista punkterna i modellen, punkt 6,7 och 8. 
Dessa görs i analysen och i den avslutande diskussionen. 

Tillvägagångssätt 
Här kommer en presentation som beskriver hur vi gick tillväga med insamling av vårt material. Vi åkte 
till Borlänge för att auskultera på en kurs i lönesättande samtal. Vi deltog som observatörer och 

                                                           
2 (Vedung, 1998.)s 92 
 
3 (Jerkedal, 2005) 
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noterade det vi tyckte var av intresse, dels utifrån ett lärande perspektiv men även rent allmänt. Vi 
ville även observera hur användandet av VUC:s kursutvärdering går till praktiskt4

Innan kursen träffade vi en stor del av de personer som skulle delta på kursen för att hålla en 
fokusgrupp med kursdeltagarna. I en fokusgrupp träffas deltagarna och diskuterar utifrån ett antal i 
förväg bestämda frågor. Syftet med en fokusgrupp är att uppmuntra till diskussion. I en fokusgrupp 
finns det en moderator som leder samtalet utifrån i förväg bestämd agenda

. Utgångspunkterna 
för auskultationen var bestämda i förväg. 

5

I samband med kursen intervjuade vi läraren för kursen

 och en antecknare som 
för protokoll. Vi höll två fokusgrupper, vid det ena tillfället var det sex deltagare (fokusgrupp 1)och 
samtliga av dessa var chefer på Vägverket. Åldern varierade från cirka 30 till cirka 50. Vid det andra 
tillfället var det endast fyra personer (fokusgrupp 2). Tre av dessa personer var med vid den första 
fokusgruppen och en ny person hade tillkommit. Vi ville undersöka kursdeltagarnas uppfattning 
beträffande kursutvärderingen, men även om det fanns synpunkter från deltagarna som inte 
yttrades i kursutvärderingen. 

6 (lärarintervju 1). Vi ville få en bild av hur 
läraren praktisk arbetade med VUC:s kursutvärdering. Utöver denna intervju gjorde vi även fem 
andra lärarintervjuer (lärarintervjuer 2) via telefon. Dessa lärare hade kurser som till exempel 
Agresso frågerutiner, Arbete på väg, Lärare trafikinspektör. De frågor vi ställde till lärarna hade ett 
annat upplägg7

Vi intervjuade projektledare (intervju 1 VUC) och kursansvariga från VUC (intervju 2 VUC), syftet var 
att få en bild av VUC:s syn på arbetet med kursutvärderingen

 då de genomfördes via telefon. 

8

En enkät skickades till tidigare kursdeltagare för kursen lönesättande samtal

. Alltså vad VUC har för syfte med 
kursutvärderingen, men även fråga om hur kursutvärderingen tillkommit, och hur resultatet kommer 
till användning. 

9

Vårt tillvägagångssätt illustreras här i kronologisk ordning:

 

. Syftet med detta var 
att fråga kursdeltagaren huruvida resultat i kursutvärdering fortfarande var relevant. Vi ville få en 
mätning över tid. 

                                                           
4 Utgångspunkter för auskultationen återfinns i Bilaga 2: Auskultation 
5 Frågorna återfinns i bilaga 1: Frågeunderlag fokusgrupper  
6 Frågorna återfinns i bilaga 1: Frågeunderlag lärare 
7 Frågorna återfinns i bilaga 4: Frågeformulär till lärarintervjuer  
8 Frågorna återfinns i bilaga 1: Frågeunderlag till VUC 
9 Enkäten återfinns i bilaga 3: Enkät 
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För att få ett brett representativt urval att arbeta ifrån har vi alltså valt vi att inhämta data från tre 
differentierade metoder. 

• Fokusgrupper 

• Intervjuer 

• Auskultation. 

Var och en av metoderna har självklart både sina för- som nackdelar, vilket korfattat avhandlas 
nedan.  

Fokusgrupper 
Vi genomförde fokusgrupper för att identifiera berörda grupper och se vad just denna grupp vill få 
belyst i kursutvärderingen. En fokusgrupp är en kvalitativ metod som används för att kunna skapa en 
diskussion inomgruppen. Där vi både kan bekräfta tidigare information som få helt ny information. 
Till skillnad från en intervju kan en fokusgrupp ses som ett snabbt och tidseffektivt verktyg då en 
fråga ställs till många personer samtidig. Häri finns även en risk med att deltagarna kan påverka 
varandra. Douglas Rushkoff hävdar i Innovation from the inside out att det finns en risk i att 
deltagarna har en tendens att vilja vara till lags mer än att lufta sina egna åsikter10, men vi hävdar att 
då gruppen bestod av chefer med en vana att figurera i liknade sammanhang så minskas den risken. 
En klar styrka är att fokusgruppsdeltagarna framför sina åsikter samtidigt då de andra lyssnar och 
även kommenterar åsikten. Fördelen är att det skapas en interaktion och erfarenheter 
utbytes11

Fördelar och risker med metoden 

.Faran är att det då kan finnas åsikter som inte kommer fram då deltagaren känner en risk 
att de ifrågasätts.  

Upplägget var att vi ville hålla två fokusgruppstillfällen, ett före kurstillfället och ett annat efter 
kurstillfället.  Anledning till detta upplägg var att vi ville få en uppfattning om och hur visioner och 
målsättningar om kursen uppfylls respektive inte uppfylls, samt vilka tankar och funderingar som 
kretsar kring vidareutbildningen. 

Sammanfattningsvis kan fördelarna sammanfattas med att en fokusgrupp är dynamiskt, och det går 
snabbt att genomföra. Nackdelarna är att personerna i gruppen kan påverka varandra, de vill 
imponera på varandra. 

Vi upplevde att det var lätt att genomföra och inte minst effektiv i sin enkla struktur där vi 
fokuserade på att få igång en stimulerande och kreativ diskussion där gruppen själv skapade det 
momentum som krävs för att få diskussion att leva sitt eget liv även. Det kan ligga en fara i ett sådant 
moment då moderatorn har mindre kontroll över en grupp än i en intervjusituation.  

Intervjuer med VUC 
Intervjuerna skedde med projektledare och med kursansvarig för kursen Lönesättande samtal, den 
kursansvarige är anställd som projektledare på VUC. Syftet var att ta reda på vad VUC har för syfte 
med deras kursutvärdering samt få en mer djuplodande insikt i hur VUC:s personal resonerar i 

                                                           
10 (Rushkoff, 2005) 
11 (Lindlof, o.a., 2002) 
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arbetet med kursutvärderingen. Vi kan säga att det finns tre olika typer av intervjuer, den öppna -, 
semistrukturerade -, och strukturerade intervjun12. I vårt fall kan vi säga att vi övergripande använde 
oss av den semistrukturerade intervjun då vi fick möjligheten att ställa följdfrågor när så situationen 
manade till det. Intervjuerna hölls avskilt för att eliminera distraktion13

Syftet med en intervju är enligt Stelnar Kvale att försöka förstå den intervjuades situation i 
anknytning till frågeställningen och med ord och inte tabeller redovisa resultaten, alltså att inte dra 
några generella slutsatser utan presenterar fall

 och frågorna var delgivna i 
förväg för att ge den intervjuade möjlighet att ge kvalitativa svar. För att säkerställa att vi inte vinklat 
svaren från intervjun, läste vi upp de svar vi fick för den intervjuade. Så att vi därigenom kunde få ett 
bekräftande på att vi hade förstått saken rätt. 

14

Fördelar och risker med metoden 

. 

Fördelen med intervjuer är deras flexibilitet och möjlighet att ge följdfrågor och på så vis fördjupa 
svaren15

Största risken är att alla intervjuade arbetar för samma organisation och därför inte vill eller kan ta 
upp känsliga negativa faktorer. Ytterligare en risk är att rapporten är skapad externt vilket kan 
upplevas som ett hinder i kommunikationen

.En konsekvens är att om det görs en ny intervju med samma person så kan alltså resultatet 
skilja sig åt beroende på att en annan intervjuare har annorlunda känslighet i samtalet och andra 
kunskaper. Metoden riskerar att bli subjektiv. 

16

Intervjuer med lärare 

.  

Vi intervjuade fem lärare som undervisar för VUC. En av intervjuerna gjordes i samband med 
genomförandet av kursen Lönesättande samtal. De andra intervjuerna gjordes via telefon. Syftet 
med intervjuerna var att undersöka hur kurslärare arbetar med och använder sig av 
kursutvärderingen. Vi ville om möjligt identifiera en berörd grupp men även ge lärarna möjlighet att 
lämna förslag på utformning av en kursutvärdering vilket vi kan använda oss av i 
förbättringsförslaget. 

Fördelar och risker med metoden 
Se punkten Fördelar och risker med metoden, under rubriken intervjuer med VUC. 

Auskultation 
En auskultation är en direkt studie av en yrkesutövning i ett utbildningssyfte. Vi använde detta för att 
få en djupare förståelse över hur kursutvärderingen görs i praktiken. Detta är vår observation där vi 
för löpande protokoll utifrån de i förväg uppställda observationsfrågeställningarna17

Fördelar och risker med metoden 

.  

Metoden tar i bästa fall inte för mycket tid och kraft i anspråk från vare sig läraren eller oss som 
auskulterar då det kan göras samtidigt som yrkesutövandet. En risk är ju så klart att vi påverkar 
genom vår närvaro, vilket är något vi måste vara medvetna om. 

                                                           
12 (Häger, 2001) 
13 (Ekholm, o.a., 2002), sid 21 
14 (Kvale, 1997), sid 85 
15 (Bell, 2000) 
16 (Häger, 2001), sid 46 
17 Utgångspunkter för auskultationen återfinns i Bilaga 2: Auskultation 
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Enkäter till tidigare kursdeltagares 
Målet var att få en avstämning av den tidigare kursdeltagaren i kursen Lönesättande samtal. Detta 
för att se huruvida den kursutvärdering som gjordes vid kurstillfället fortfarande var relevant.  Vi 
formulerade en enkät där vi försöker mäta hur relevanta svaren från kursutvärderingen fortfarande 
är18

Fördelar och risker med metoden. 

. Redovisningen kan genom detta göras med hjälp av statistiska metoder vilket presenteras i 
tabeller. Regeln är att fakta ska vara objektiv och undersökningen ska kunna göras om exakt likadant 
oberoende vem som gör den. 

En enkät motsvaras av en målsättning att undersöka en fördelning och omfattning som redan är 
definierad. Svårigheten häri, ligger i att skapa ett samspel mellan intervjuare och respondenten. Att 
hjälpa respondenten att formulera sina tankar men inte att ta över föreställningen1920

Sammanfattning metodkapitlet 

.  

Vid konstruktionen ställde vi oss frågan om vi verkligen behövde alla frågorna på enkäten för att nå 
det önskade resultatet och om vi själva skulle besvara frågorna utan att tröttna. 

Syftet med vårt metodavsnitt var att göra en översiktlig beskrivning av de metoder och val vi gjort för 
att samla in data. Vi redogör principer för de utvärderingsmetoder som vi använder för vårt fall och 
vilka avgränsningar som gäller i de olika fallen. Vidare beskriver vi vad vi vill uppnå med varje metod. 
Vi vill på detta vis påvisa att vi har tillskansat oss kunskap för att hantera frågeställningarna på ett 
adekvat och professionellt sätt inom ramen för det uppdrag vi har. 

För att kunna besvara de frågeställningar som har identifierats så har vi utgått från Jerkedals 8-stegs 
modell och för att få in material till undersökningen har vi använt metoder i form av fokusgrupper, 
intervjuer, enkäter och observation i form av auskultation. Detta borde vara ett underlag för vår 
strävan att undersökningen ska vara så balanserad som möjligt21

  

. Dock finns en reservation att vårt 
underlag kan vara för snävt för att bli representativt, men det är vad vi under tidsramen för detta 
arbete har mäktat med. Vi använder oss av många olika metoder vilka genererar olika typer av svar. 
Detta minskar de risker som finns med att urvalet är för snävt och trovärdigheten i examensarbetet 
stärks.  

                                                           
18 Enkäten återfinns i bilaga 3: Enkät 
19 (Patel, o.a., 1994), sid 99 
20 (May, o.a., 1996), sid 144 
21 (Bell, 2000) sid 128 
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Teorikapitel– utvärderingsmetodik 
Teorikapitlet presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. Teorin är den 
som vi ur vårt perspektiv ansåg vara den mest lämpade för att passa vår frågeställning, men även 
den vi ansåg mest lämpad för att kunna presentera ett förbättringsförslag baserat på aktuell 
forskning. Teorierna kommer att jämföras med empirin som samlats in under arbetets gång. 

Kunskapsbegreppet 
Vad är kunskap och hur säkerställer vi att kursdeltagaren verkligen har tillskansats sig de kunskaper 
som vi eftersträvar? För att göra det så måste vi på något sätt mäta kunskapen och ställa det i 
relation med kunskapsmålen, vi gör en utvärdering.  

Kjell Johannessen skriver i Praxis och tyst kunnande22 att kunskap om andra människor är ett viktigt 
inslag i vårt grepp om världen. Detta är dock inte färdighet eller förtrogenhet i någon enkel mening 
utan en sorts kunskap som inte går att artikulera språkligt, tyst kunskap. Denna typ av kunskap 
menar Johannessen är avgörande för att kunna upprätthålla ett socialt liv.23Den tysta kunskapen är 
enligt Johannesen inte begränsad till människokunskap. Att ha kunskaper om något är att kunna 
uträtta något som den kunskapslösa inte kan. Vidare menar Johannessen att kunskapen är något som 
är nära sammanknutet till den mänskliga verksamheten. Det har med andra ord en praxisdimension. 
Oavsett yrke, domare, lärare, vägläggare, osv. rör det sig om praxisrelaterad kunskap även om 
yrkesutövarna primärt kan sägas använda tidigare etablerad kunskap. Det rör sig om förtrogenhet, 
färdighet och förmåga till omdöme på de fält kunskapen gäller.24

Praxisbegreppet har dock olika sidor. Dels innefattar det förtrogenhet med de olika typer av regler 
som ett arbete kräver. Men viktigare än regelkunskap är praxiskunskap som av logiska skäl inte kan 
dokumenteras på samma sätt som regelkunskap. Praxiskunskap visar sig dels som en färdighet och 
dels som förtrogenhet och kan därför karakteriseras som tyst kunskap av grundläggande slag. Dessa 
är knutna till förvärvandet av begrepp samt till användandet av begrepp. Begreppen är i sin tur 
oundvikliga för att kunna formulera påståendekunskap (fakta och förståelse). På så sätt menar 
Johannessen att tyst kunskap ingår i formulerandet av alla typer av påståendekunskaper, alltså med 
andra ord att påståendekunskaper vilar på ett fundament av tysta kunskaper. Genom detta 
resonemang drar Johannessen slutsatsen att utan tysta kunskaper, ingen påståendekunskap

 
 

25

Målrelaterade program ter sig enklare att mäta än ett processinriktat program. Ett exempel kan vara 
att ett program som inriktar sig mot att minska väntetider vid vägläggning ter sig relativt lättare att 
mäta jämfört med en chefsutbildning där mål kan vara att bli bättre på lönesättande samtal. Vid ett 

.  
Om vi accepterar att det finns kunskaper som inte kan artikuleras, hur kan vi då utvärdera de tysta 
kunskaperna? Just då det är kunskaper som inte kan artikuleras? Den tysta kunskapen låter sig inte 
mätas, det är något som visar sig över tid. En avgränsning är då att inte försöka analysera de tysta 
kunskaperna. Frågan är istället hur vi säkerställer att kursdeltagaren verkligen har tillskansat sig de 
kunskaper som är kursmålen? Vad vi pratar om då är enskilda individers relevanta användning av sina 
kunskaper och ett försök till att mäta det aktuella tillståndet. Det ter sig inte helt enkelt då vi kan 
prata om två typer av kursprogram, processrelaterade eller målrelaterad. 

                                                           
22 (Johannessen, 1999) 
23 (Johannessen, 1999), sid. 79 
24 (Johannessen, 1999), Sid. 80 
25 (Johannessen, 1999), sid. 39-40 
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vägarbete är det lätt att mäta den utsatta effekten om utbildningen tenderade att minska 
väntetiderna. Det är alltså bara att mäta väntetiderna för vägläggningen före och efter utbildningen 
ifråga och se den eventuella skillnaden. Effekten av ett processinriktat program, så som en utbildning 
i lönesättande samtal, är inte mätbart på samma sätt. Dessa effekter kan visa sig dels genom att 
medarbetaren ifråga är nöjd med en viss lön för att chefen har fört ett bra samtal. Denna effekt, en 
medarbetares nöjdhet är svår att mäta. Men det kan även vara så att chefen ger medarbetaren en 
lägre lön så att pengarna på så sätt blir mätbara. Men det finns inte här någon att jämföra med vilket 
gör att det blir svårt att dra några slutsatser.  Det processinriktade programmet är alltså svårare att 
mäta än ett målinriktat program. Ett problem vid kursutvärderingar är alltså att vi borde prata om 
olika typer av mätmetoder och inte en generaliserad.  

Så om vi utgår ifrån att vi inte bör använda oss av en generaliserad utvärderingsmodell, med klassiska 
frågor som t.ex. i ett utbildningssammanhang där kursansvariga vill veta vad som är bra eller mindre 
bra eller om något har saknats, inte bör användas av den enkla anledningen att kursdeltagaren inte 
vet svaret förrän kanske långt senare och att insikten då kanske inte kommer från programmet utan 
från andra källor. En insikt kan vara som Jerkedal skriver att det inte finns någon enda riktig 
utvärdering26

Lärandeteorier 

, en slutsats ur detta är ju att påståendet stödjer tesen om att det inte finns en enda 
tillämpbar generaliserad utvärderingsmodell. Utvärderingen måste ställas i relation till programmets 
mål. 

Tanken då om utvärderingen borde börja med vad vi utgår ifrån, vilken kunskapssyn som vi vill tillåtas 
vara den dominerande, vilken vill vi tro på, och i vilken situation. Utan en tydlig kunskapssyn riskerar 
utvärderingen att bli en tom ritual, ett spel för galleriet för att upprätthålla en struktur vi har lärt oss 
att leva med. 

Det finns olika teorier om lärande. Det sociokulturella perspektivet är en av de stora lärandeteorierna 
som det i dag forskas en hel del om. Det grundades av Vygotskij (1896- 1934) och utvecklas idag av 
bland annat Roger Säljö (1948-)27. Det sociokulturella perspektivet har utvecklats ur konstruktivismen 
där man anser att varje individ skapar sin egen kunskap. ”… kunskapen konstrueras eller skapas på 
nytt av varje enskild individ; eftersom den vävs samman med det som individen vet och kan sedan 
tidigare, kommer kunskapen att variera beroende på vem det är som lär sig”28

På VUC strävar man efter att kursdeltagarna skall utvecklas efter deras egen förmåga och 
tillsammans med andra. Men även att utbildning i möjlig mån, ska bedrivas på arbetsplatsen. Detta 

. 
De centrala delarna i det sociokulturella perspektivet är betydelsen av kommunikation och 
språkanvändning, då lärandet anses ske i interaktion mellan individer. Dessa delar skall fungera som 
en länk mellan kursdeltagaren och omgivningen. Utan kommunikation sker alltså inget lärande. Detta 
gör att gruppen får stor betydelse i en lärandemiljö och att lärarens roll blir mer inriktad till att 
handleda gruppen i diskussionen. Säljö menar att lärande inte handlar om att få del av information, 
utan att kunna göra egna erfarenheter med hjälp av olika fysiska och intellektuella hjälpmedel. En 
annan viktig aspekt för lärande, är den sociala omgivning och kulturen. Säljö menar även att den i 
särklass viktigaste läromiljön, alltid har varit och alltid kommer att vara den vardagliga interaktionen. 
 

                                                           
26 (Jerkedal, 2005), Förordet till utvärdering – Steg för steg 
27 (Säljö, 2000) 
28 (Dysthe, 1996), s.46 
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är något som till stor del liknar det sociokulturella lärandet. Det är viktigt för oss att ha i tanke vid 
utvärderandet av VUC kursutvärdering men även vid utformandet av ett förbättringsförslag till VUC. 

Ett livslångt lärande? 
Varför lär vi oss?  

Ett enkelt svar kan vara att nya jobb ersätter gamla och nya tekniker och metoder tillkommer inom 
vårt yrke. Information är en färskvara och kunskapstillväxten och kunskapsefterfrågan, som baseras 
på information, ökar allt hastigare. Tekniker utvecklas, verktyg åldras och byts ut mot nya verktyg. I 
och med detta så ändras medarbetarens arbetsuppgifter. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra 
ersätts. Man slutar aldrig att lära sig. Då känns det viktigt att påvisa ett samband mellan en 
grundutbildning, arbetslivserfarenhet och vidareutbildning. Ett begrepp som översiktligt kan 
tillgodose sambandet är begreppet det livslånga lärandet 

Tanken om det livslånga lärandet kan delas upp i två fundamentalprinciper. Ett, att individens 
lärande inte är avslutat efter grundskolan, utan bör fortgå under hela livet. Två, att lärandet inte 
enbart sker inom ramen för en formell utbildning, utan att lärandet sker även i arbetslivet (och i 
privatlivet) dvs. ett informellt lärande, människan anpassar sig till sin omgivning.  

I detta samspel mellan individ och hans omgivning är utbildning i termer av kurser endast en del av 
den totala lärprocessen som individen genomgår. Den utbildning en människa har vid sitt inträde i 
arbetslivet ger henne ett verktyg för en bättre eller sämre förutsättning att i arbetslivet finna 
möjligheter till fortsatt lärande. 

På VUC eftersträvar man att förmedla ”kunskap som förändrar”29

Utvärderingens frågor 

. Detta är inskrivet i VUC´s 
pedagogiska grundsyn. En tolkning av detta är att VUC dels vid kurstillfället vill förmedla olika typer 
av kunskaper som resulterar i förändring, men i det långa loppet är meningen att kunskapen skall 
vara något drivande och utvecklande som leder till förändring. Med andra ord det livslånga lärandet. 

Syftet med en utvärdering torde vara att synliggöra svagheter i ett program och att kontrollera om 
ett program uppnår avsedd effekt. Alltså att på ett eller annat sätt förbättra programmet ifråga, 
detta genom att ta reda på vad som var bra så att samma sak kan göras nästa gång programmet körs. 
Eller ta reda på vad som var mindre bra så att dessa delar kan ändras. Alltså vad lär sig 
kursdeltagarna på programmet? Är det följaktligen rätt saker de lär sig? Då syftet med utvärderingen 
diskuteras kan vi ställa oss frågan varför utvärderingen skall göras. Detta gör att vi kan tydliggöra och 
få svar på vad det är som ska utvärderas30

Görs detta blir slutsatsen antingen att en utvärdering bör göras eller kanske att den enligt teorin inte 
borde genomförts överhuvudtaget då resultatet inte används. Har vi reflekterat över syftet och 
svarat på varför vi gör en utvärdering är chansen stor att resultatet kommer till användning och även 
att resultatet svarar på det vi vill ha svar på. Om den genererade information inte kommer till 
användning så är utvärderingen meningslös och därmed inte försvarbar

. 

31

                                                           
29 (Vägverket, 2009) 
30 (Jrekedal, 2005) 

. 

31 (Jerkedal, 2005) 
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Om vi vet varför vi gör utvärderingen måste nästa fråga besvaras – hur. Alltså hur ska vi göra denna 
utvärdering för att få den information vi eftersträvar? Det finns ett antal parametrar att initialt ta i 
beaktande när man talar om utvärderingens syfte och vad man vill att utvärderingen ska leda till.  

Hur konstruerar vi då en kursutvärdering? Ett sätt är att utgå ifrån Jerkedals 8-stegs modell (se 
metodkapitlet). Dock så är detta inte den enda modell vi har stött på, Evert Vedung har i sin studie 
Utvärdering i politik och förvaltning också en modell som i mångt och mycket påminner om 
Jerkedals. Vedung kallar sin modell för åttapunktsprogrammet där han har formulerat åtta centrala 
frågor som används32

Då man har en kunskapssyn där man anser att allt är föränderligt och man ser lärandet som en 
process, går det att använda sig av formativ utvärdering eller formativ bedömning. Paul Black menar i 
Assessment for learning, att det finns olika sätt att arbeta med formativ bedömning. Ett av dessa sätt 
är att ställa öppna frågor

. Vilka av dessa som modeller som används är av underordnad betydelse så 
länge det övergripande syftet med utvärderingen stöds. 

33. Enligt Black tenderar detta i att svaren från kursdeltagarna blir mer 
genomtänkta samt att det minskar felsvaren och premierar en dialog i gruppen. Ett annat viktigt 
verktyg i den formativa bedömningen är att ge feedback34

Kan vi hävda att i en traditionell kursutvärdering så är detta inget man tar hänsyn till? Kanske ska det 
inte heller göras, då formativ bedömning kan ses som ett verktyg att använda sig av som en naturlig 
del under ett pågående program. I en traditionell kursutvärdering, som består av ett antal 
kvantitativa kontrollfrågor till kursdeltagaren, är det dock svårt att få in all information som rimligtvis 
borde ligga till underlag för en bedömning. Detta kan leda till att de resultat som ligger till underlag 
inte tolkas korrekt eller huvudtaget. Detta betonar en tes som är av central betydelse nämligen att 
en utvärdering vars resultat inte kommer till användning aldrig borde ha gjorts, eller som Jerkedal 
formulerar det: ”En utvärderings uppgift är att ge information, vilket leder till att om inte denna 
information kommer till användning så är utvärdering värdelös”

. Detta resulterar i dels att kursdeltagaren 
blir medveten om sina kunskaper vilket bidrar i den fortsatta lärandeprocessen. Dels blir 
kursdeltagaren själv mer ansvarig för sin egen lärandeprocess. Detta är även vad just 
kursutvärderingen skall syfta till, att ge feedback. Feedback som i detta fall medvetandegör kursens 
kvalitéer och brister för att därigenom kunna förbättra kursen. 
 

35

Risker 

. 

Det grundläggande ställningstagandet är att utvärderingen måste göra skillnad, leda till någon eller 
några slags handlingskonsekvenser. Ur detta påstående borde en riskanalys där både risker och 
tidigare misslyckande kring utvärdering tas i beaktande36

• Ledningsstyrning. Den traditionella relationen mellan beställaren och utföraren ifrågasätts 
sällan, vilket kan leda till oönskade konsekvenser. En konsekvens kan vara att utvärderaren 
kommer i beroendeförhållande gentemot beställaren. ”Man biter inte den hand som föder 
en”. För att fortsätta ett långvarigt och lönsamt samarbete kan utvärderaren frestas att 
producera rapporter som passar beställaren eller gynnar egna intressen. 

: 

                                                           
32 (Vedung, 1998.)s 92 
 
33 (Black, o.a., 2003) 
34 (Black, o.a., 2003) 
35 (Jerkedal, 2005), sid 10 
36 (Guba, o.a., 1989) 
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• Oförmåga till att anpassa sig till en värdemångfald. Vi lever i ett samhälle, där olika grupper 
kan ha helt olika värderingar om vad som är bra eller dåligt. Det kan lika gärna visa sig i en 
utvärderingssituation. Att vad som är viktigt att få belyst i en utvärdering kan uppfattas olika 
av både programdeltagare som utvärderare. 

• Utvärdering kan vara positivt eller negativt laddat beroende på omständigheterna, vilket kan 
förklara varför det är så svårt att ge utvärdering någon enkel entydig definition37

Vid små program kan det tyckas att det kanske inte behövs så mycket planering, vilket kan leda till en 
otydlig balansgång mellan det osystematiska samtalet och det systematiska utvärderandet och bli 
svår att hantera, risken är ju att ett vanligt vardagssamtal kan klassificeras som en utvärdering

.
  

38

En risk som bör tas i beaktande är att utvärdering i sig själv kan uppfattas negativt av de som faktiskt 
skriver, ett nödvändigt ont. Att väga upp detta attitydproblem är ju att säkerställa att utvärderingens 
innehåll kommer till användning och inte minst kommunicera detta till programdeltagarna

.  

39

Organisatoriskt lärande? 

.  

Vi har tidigare nämnt att vi bör se kunskapssynen som en helhet ständigt i rörelse, på samma sätt 
borde utvärderingsdesignen vara föränderlig och anpassningsbar efter vilka frågor utvärderingen ska 
ge svar på40

Chris Argyris och Donald Schön

. 

För att lättare förstå hur utvärderingar kan användas kan vi bl.a. utgå ifrån teorier om det 
organisatoriska lärandet, teorier som kan beskriva hur och varför organisationer lär och förändrar sig. 

41 definierade organisatoriskt lärande som upptäckten och 
korrigeringen av fel. En modell för hur organisationer lär sig och förändrar sitt agerande. Enligt 
modellen så återförs informationen om programverksamhet med hjälp av olika system tillbaka till 
organisationen. Där informationen sprids och bearbetas och sedan agerar organisationen utifrån 
dessa parametrar, eventuellt genom en förändring av verksamheten. För att premiera detta 
formulerar Per-Erik Ellström i boken Lärdilemman i arbetslivet viktiga punkter att tänka på:42

• Formulera tydliga mål 

 

• Tillåta risktagning 

• Tillåta utomstående idéer 

• Tydlig feedback 

• Ge stort ansvarstagande, individuellt och bland medarbetare 

Med användandet av detta menar Ellström att man skapar förutsättningar för lärande.  

                                                           
37 (Karlsson, 1999), sid 16 
38 (Skolverket, 1999) 
39 (Karlsson, 1999) 
40 (Jerkedal, 2005) 
41 (Argyris, o.a., 1978) 
42 (Hansson, 2001) sid. 33 
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Därmed är det inte sagt att förändring är detsamma som kunskap43. I en organisation kan också 
tänkandet förändras utan att det i sin tur leder till ett förändrat agerande. Det är alltså viktigt att man 
inte bara får ett nytt tänkande utan att detta också kan omsättas i ett nytt agerande44

Sammanfattning teorikapitel 

. 

Vägverket är en organisation som strävar efter lärande. Detta är något som VUC kan förmedla via 
sina kurser. Genom att belysa VUC:s pedagogiska grundsyn där strävan är att ge föränderlig kunskap 
är det viktig att ha en fungerande utvärderingsprocess. 

Vad som skall utvärderas är helt beroende av vad som är syftet med utvärderingen. Dock är det 
viktigt att ha en kunskapssyn att utgå ifrån, utgångspunkten för detta är VUC:s vision. Jerkedal 
konstaterar att det finns olika typer av utvärderingar och om en utvärderings resultat inte kommer 
till användning borde utvärderingen aldrig ha gjorts. Det finns olika modeller att utgå ifrån då en 
utvärdering ska göras, vi har dock valt att utgå ifrån Jerkedals 8-stegs modell. En utvärdering kan vara 
positivt eller negativt ladda vilket gör att det blir svårt att ge den en entydig definition. 

                                                           
43 (Skolverket, 1999) 
44 (Argyris, o.a., 1978) 
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Undersökningen 
Här presenteras de resultat som dels har observerats under auskultation, dels har tillkommit under 
intervjuer och fokusgrupper. Detta material är det som ligger till grund för analysen. 

Generella riktlinjer från VUC 
De riktlinjer vi fått från VUC säger att ansvaret ligger hos läraren att samla in kursutvärderingarna 
efter genomförd kurs. Målsättningen är att då läraren ska gå igenom kursutvärderingarna för att 
sedan ge dessa till utbildningsansvarig som också gör en analys av dem. Om det framkommit något 
speciellt så kommer lärare och utbildningsansvarig överens om vad som skall göras och årliga 
analyser genomförs också beträffande förslag på förändringar. 

De riktlinjer som lärare och utbildningssvariga (UA) har att följa gällande kursutvärderingen är enligt 
VUC ledningssystem följande: 

I delprocessen Genomförande använder vi Kursutvärderingar, i denna följer vi upp hur 
nöjda våra deltagare är på utbildningsinsatser vi genomför. Efter varje slutförd utbildning 
skriver respektive UA in resultatet från kursutvärderingarna i uppföljningssystemet. En 
gång per år gör UA en analys av sina utbildningar och tar fram förslag till förbättringar. 
Föreslagna förbättringar gås igenom med VUC som beslutar om vilka åtgärder som skall 
genomföras. VUC följer upp att åtgärder genomförs. Dokumentation kring detta bevaras 
endast elektroniskt45

Beskrivning av dagens kursutvärdering 

. 

Här följer en beskrivning av VUC kursutvärdering.  

I början av VUC:s kursutvärdering46

                                                           
45 (VUC) 
46 Se bilaga 5: VUC’s Kursutvärdering 

 presenteras en motivering där kursdeltagaren uppmanas att 
lämna synpunkter så att VUC kan förbättra sina kurser till att passa kursdeltagaren. Därefter kommer 
formalia som till exempel kursens namn och vilken lärare som har undervisat.  

Därefter är kursutvärderingen uppdelad i tre block. Det första blocket hanterar frågor beträffande 
hur kursdeltagaren fick information om den kurs han eller hon nyss har deltagit i. Detta block 
behandlar också frågor om hur kursdeltagaren ser på VUC:s verksamhet. Svaren om VUC:s 
verksamhet lämnas i en femgradig skala med ytterligheterna utmärkt kontra dåligt i varsin kant. 

Det andra blocket hanterar frågor om kursen. Detta är frågor som helhetsbedömning av kursen, 
kursens innehåll, upplägg, och om kursdeltagarens förväntningar har uppfyllts. Det finns även frågor 
beträffande kursens material och lokal. Samtliga av dessa frågor skall man svara på i samma 
femgradiga skala som nämns ovan. Slutligen avslutas blocket med en upplysning att ge 
kommentarer.  

Det tredje och sista blocket hanterar frågor rörande läraren. Det är frågor som lärarens pedagogiska 
insats och lärarens kunskaper i ämnet. Det kommer även in en subjektiv bedömning från 
kursdeltagaren då man frågar vilket helhetsintryck läraren förmedlar. Samtliga av dessa frågor skall  
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även här besvaras med samma femgradiga skala, och det lämnas även här en uppmaning om ge 
kommentarer på slutet. 

Slutligen ställs tre öppna frågor där. Kursdeltagaren uppmanas att säga vad som var speciellt bra med 
kursen, och även vad som var speciellt dåligt med kursen. Den sista frågan undras det om det är 
något ämne eller område som kursdeltagaren skulle behöva mer kunskapar om.  

Kursutvärderingen enligt VUC 
Här sammanställs de svar vi fått från intervjuer med VUC. 

Intervju med projektledare från VUC 
På VUC anser man att lärande är något som skall finnas med i den anställdes vardag. Detta skall ske i 
så stor utsträckning som möjlig på den anställdes egen arbetsplats detta tillsammans med 
medarbetarna. Vid de tillfällen då detta inte är möjlig ordnas kurser för att komplettera det som 
fattas. En metod som kan användas är att en person i ett arbetslag går en kurs. När han eller hon 
kommer tillbaka till arbetsplatsen efter genomförd kurs utbildar han övriga medarbetare. Allt för att 
det ska bli kostnadseffektivt men även för att man vill att man ska lära sig på arbetsplatsen. Detta är 
ett sätt att relatera till ett livslångt lärande. Den pedagogiska grundsynen hos VUC säger just att 
kursdeltagaren skall vara delaktig i utbildningen men även att den skall ske tillsammans med andra. 
Projektledaren på VUC säger att den pedagogiska grundsynen förmedlas till lärarna genom en årlig 
träff: ”Den pedagogiska grundsynen och riklinjer för hur undervisning bör bedrivas, förmedlas från 
VUC till kurslärarna genom en årlig återkommande träff”. 

En kursutvärdering är något som varje kursdeltagare gör efter genomförd kurs och i samband med 
kursens slut. VUC gör denna för att följa upp hur nöjd kursdeltagaren är med utbildningen. Läraren 
på kursen delar ut kursutvärderingen till kursdeltagarna. Dessa svarar på kursutvärderingen och 
därefter samlar läraren in blanketterna och går igenom svaren från kursdeltagarna. Därefter 
förmedlar läraren dessa till VUC för analys. Akuta problem så som undermålig lokal eller bristande 
materiel åtgärdas direkt, och detaljer i kursens utformning sammanställs till ett årligt möte då 
föreslagna förbättringar presenteras. Då beslutas det om vilka förändringar som skall göras. En viktig 
aspekt hos VUC är att kunskapen kursdeltagaren lär sig under en kurs, måste användas i dennes 
vardag, detta för att medarbetaren skall växa och nå högre nivåer. 

Intervju med kursansvarig för kursen Lönesättande samtal från VUC 
Vid utformandet av kursen lönesättande samtal ville kuransvarige samla, så att kursen blev så rik som 
möjligt på upplevelser, erfarenheter och tänk. Chefer som kommer till utbildningen har alla möjliga 
erfarenheter med sig. Detta är alltså något man bör ta tillvara på. En viktig aspekt i detta är att man 
bör reflekterar över sitt jobb och hur det ska utformas på bästa möjliga sätt. Ju mer rörligt intellekt 
man kan ha desto bättre är det. Reflekterandet är en viktig del ty ju mer medveten man blir desto 
fler medvetna val kan man göra. 

Beträffande kursutvärderingen så är det något som man ska vara aningen kritisk till enligt 
kursansvarig. Saker som bör ändras är saker som att det är en femgradig skala där man kan ge ett 
neutralt svar genom att välja mitten. Att ha en jämnt graderad skala eliminerar det neutrala 
svarsalternativet. Vidare borde man fråga kursdeltagaren saker som: Hur var nivån på kursen? 
Lärarens insatts? Man borde även fråga: Hur har du som kursdeltagare bidragit till att göra kursen 
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bra? Kursansvarig menar att: ”Det är lätt att sätta sig på kurs och säga feed me. Inställningen skall 
istället vara från kursdeltagaren att; jag är på kurs och det är mitt ansvar att det blir bra”.  

Andra frågor som bör ställas i en kursutvärdering är om något saknas? Vad har varit positivt? Det är 
dock viktigt att försöka se kursutvärderingen kritiskt. Dels kan själva kursutvärderingen bli bättre men 
även svaren i kursutvärderingen behöver inte allid vara representativa. Det krävs ett kritiskt 
tänkande helt enkelt. 

Kursutvärdering enligt kursdeltagarna 
Under genomförandet av kursen Lönesättande samtal, så skedde bland kursdeltagarna ett flertal 
spontana eruptioner av ”frågestunder” som handlade om hur man genomför ett lönesamtal. Dessa 
frågestunder tonades ner av tidsmässiga skäl. En anledning var tydligen att det var bättre med för lite 
tid än för mycket, det ska vara körigt hävdades det från kursledning.  

Det borde enligt en kursdeltagare finnas ett intresse av att det ges tid för denna centrala punkt att få 
svar på frågor som rör kursens mål. Men inget av detta frågas det efter i kursutvärderingen. 
Förklaring till detta ges av en kursdeltagare som: ”När man sitter och ska med tåget, då blir det 
väldigt snabbt, en grov uppfattning. Det är vad man tycker just då men när man börjar reflektera 
dyker det upp nya saker… man skall ha haft tid att fundera”. 

Ytterligare kommentarer uppträder där det överlag efterlyses mer tid, men det inte avspeglas inte i 
kursutvärderingen. En naturlig följdfråga blir då om kursutvärderingen verkligen blir representativ då 
det är brist på tid. En kursdeltagare uttrycker det som: ”Mer tid skulle behövas, t.ex. till rollspelet”. En 
annan kommentar var: ”Reflektion är en lyxvara”. 

Kursutvärderingen, som är generell och ser likadan ut för samtliga icke-webbaserade kurser består 
utav ett antal standardfrågor och belystes av en deltagare som: ”Det handlar om kompromisser… där 
det bara visas om något är helt fel. Används som indikator och visar inga nyanser. Det ges en och 
annan kommentar som ger något. En kvantitativ med kryss… ska mycket till om man sätter kryss i 
ändarna. Man sätter oftast i mitten.” 

En kursdeltagare hänvisade till en annan typ av kursutvärdering, hon delade upp kurserna i två typer, 
en verktygskurs och en påkostad kurs. Kursdeltagaren uttryckte sig som: ”Det är en avvägning på 
kvalité och kvantitet. Vid längre kurser så är det helt andra kursutvärderingar, det är påkostade 
historier och är strategiska för vägverkets chefskurser. Detta är en verktygskurs”. 

Kursutvärdering enligt lärarna 
De sammanfattningar vi kan göra utifrån de intervjuer vi har gjort med lärarna är att det finns lärare 
som inte aktivt arbetar med kursutvärderingarna. Dessa lärare menar att de får en sammanställning 
av VUC. Annars ansåg de flesta lärarna att det inte fanns något att anmärka på själva utformningen 
av kursutvärderingen dock med vissa undantag. Så som en lärare uttryckte: ”För många parametrar 
som mäts”. En annan kommentar, beträffande om läraren tittade på kursutvärderingen var 
kommentaren: ”Inte min roll, jag ser inte utvärderingen”. 

Någon lärare uttryckte det som: ”Ser du resultatet från kursutvärderingen? Nej… Får en 
sammanställning av kursutvärderingen” 
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Vi fick inga kommentarer om att det efterlystes mera feedback vare sig från VUC eller från andra 
lärare, det framkom inte heller om att det fanns ett behov om det skulle behövas utbytas 
erfarenheter med andra lärare.”Diskuteras det (upplägg, kursutvärderingar) med andra lärare? Nej 
aldrig... jag har inte kontaktat någon annan och ingen har kontaktat mig. Det behövs inte”. 

Utav de lärare som arbetar mer aktivt med en kursutvärdering efter genomförd kurs stötte vi på två 
olika kursutvärderingar som dessa lärare arbetar med. Vissa läraren jobbade som de själva uttryckte 
det, mer aktivt med kursutvärderingen. Detta gäller alltså den kursutvärdering vi utvärderar i detta 
examensarbete. Dessa följde helt enkelt de riktlinjer som gavs. Alltså att de kontrollerade 
kursutvärderingen innan han skickade in dessa till VUC och försökte ta till sig de synpunkter som gav.  

En annan lärare som arbetade mer aktivt med kursutvärderingen använde sig av en helt annan 
kursutvärdering. Utbildningen läraren undervisade i är en ettårig utbildning och enligt läraren är det 
anledningen, till en annan mer omfattande kursutvärdering. Just då detta var något vi stötte på 
under intervjun med läraren kan vi inte lägga någon större tid på att utvärdera denna 
kursutvärdering. Vi tänker däremot gå igenom hur den ser ut, samt att om möjlighet finns, använda 
denna kursutvärdering i förbättringsförslaget. Så hur ser då denna kursutvärdering ut47

• Måluppfyllnad (JA/NEJ) Motivera: 

? 

Eftersom denna utbildning pågår under ett år, görs utvärderingar efter varje avslutat moment i 
kursen. Utvärderingen görs både i grupp och individuellt. I den utvärderingen som görs i grupp ska 
gruppen reflektera och diskutera. Som stöd för diskussionen får gruppen några minnesramar att följa 
som till exempel vad var bra? Vad var dåligt? Börja med… Sluta med… Vad kan bli bättre? Den 
enskilda utvärderingen är mer lik en traditionell kursutvärdering. I början av den individuella 
utvärderingen presenteras målsättningen med momentet ifråga, men även momentets upplägg och 
innehåll. Därefter får kursdeltagaren följande fyra uppmaningar: 

• Brister: 

• Förslag på förbättringar: 

• Övrigt: 

Enkäter från tidigare kursdeltagare 
Då vi fick kommentarer från kursdeltagare som pekade på att det var ont om tid, dels för kursens 
genomförande, men även för att genomföra kursutvärderingen, ville vi undersöka detta mer 
ingående. Vi sammanställde en enkät för att ta reda på om kursdeltagarna fortfarande hade 
uppfattningen att det inte hade funnits tillräckligt med tid att göra kursutvärderingen. Samt om 
kursdeltagaren skulle lämna samma svar om de gjorde kursutvärderingen idag. Det var 11 personer 
tillfrågade, och svarsprocenten var 63,6%. 

                                                           
47 Se Bilaga 8: Kursutvärdering Trafikinspektörsutbildning 2007/2008 
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Sammanfattning av undersökningen 
Vi har i detta kapitel haft som målsättning att enbart redovisa de resultat som framkommit, utan att 
lägga egna värderingar och tolkningar i texten, vi har medvetet sovrat hårt och vissa delar har helt 
fasats ut då dessa inte berör vår frågeställning. De berörda grupperna vi har identifierat i samband 
med denna undersökning är VUC, kursdeltagare och även lärare. 

Enligt VUC används deras kursutvärdering idag till att undersöka om kursdeltagaren är nöjd med 
kursutvärderingen. Resultatet sammanställs och ligger till grund för en årlig utvärdering beträffande 
vilka förbättringar som bör göras. Det kan dock finnas en viss kritik mot kursutvärderingen i dess 
nuvarande form, bland annat beträffande flervalsalternativen men även beträffande att 
kursdeltagarens ansvar för kursen ifråga, inte belyses. Vad som betonas är arbetsplatsens betydelse 
och att utbildning i största möjliga mån skall göras på den anställdas arbetsplats. 

Det finns även ytterligare en kursutvärdering utöver den som vi undersöker i detta examensarbete. 
Denna kursutvärdering kommer att finnas i beaktande då förbättringsförslaget presenteras, även om 
den inte kommer att undersökas mer ingående. 

 
 
  

1 2 3 4 5 6
Instämmer inte                                                               Instämmer helt

Anser du att du skulle behöva mer tid till att göra 
kursutvärderingen, än den tid som gavs i samband med 

kursen?

1 2 3 4 5 6Instämmer inte                                                                    Instämmer helt

Om du skulle göra en kursutvärdering idag, skulle du då 
leverera samma svar?
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Analys och tolkning 
I analysen sorteras och därigenom även tolkas de resultat som framkommit under undersökningen. 
Sorteringen är gjord utifrån de punkter som ligger till grund för förbättringsförslaget.  

Kursutvärdering 
Den första frågan man bör ställa sig innan en utvärdering genomförs är enligt Jerkedal: Vad är syftet 
med denna utvärdering48

Vidare säger vissa lärare att det är för många parametrar som mäts. Även kursansvarig för kursen 
lönesättande samtal påpekar saker som den femgradiga skalan men även att kursdeltagarens 
betydelse för kursen inte belyses bättre i kursutvärderingen. Detta kan tolkas som att det finns saker 
i kursutvärderingen som kan förbättras. Detta kan även vara en del i den kartläggning som enligt 
Jerkedal bör göras för att få reda på vad kursdeltagare kan vilja belysa i kursutvärderingen

? Under denna diskussion bör även frågan om varför man gör utvärderingen 
ställas. Under intervjuerna som gjordes med VUC framgick det att kursutvärderingen görs för att 
undersöka hur nöjd kursdeltagaren har varit med kursen ifråga. VUC formulerar det som: ”I 
delprocessen Genomförande använder vi kursutvärderingar, i denna följer vi upp hur nöjda våra 
deltagare är på utbildningsinsatser vi genomför”. Detta är alltså syftet med kursutvärderingen enligt 
VUC. Då det även är VUC som arrangerar kursutvärderingen rör det sig om en intern utvärdering. 

De riktlinjer VUC har beträffande kursutvärderingen är att kursdeltagaren fyller i kursutvärderingen 
efter genomförd kurs. Därefter skall läraren gå igenom kursutvärderingen. Kommentarer vi fick i 
intervjuer från lärare var bland annat: ”Inte min roll, jag ser inte kursutvärderingen.” Men även: ”Nej, 
jag får en sammanställning av kursutvärderingen”. Detta är inte i linje med de riktlinjer VUC avser 
med kursutvärderingen, självklart kan det vara som så att detta är ett påträffat undantag. Annars kan 
det även vara som så att VUC riktlinjer inte når fram. 

Från lärarna dyker även upp kommentarer som är raka motsatsen, nämligen att de riktlinjer som VUC 
har följs. Bland dessa lärare framkom det även att det finns en annan typ av kursutvärdering som 
används. Detta var helt ny information för oss. Denna kursutvärdering är inte något vi hade tid att 
studera i detalj, så ämnar vi dock ta del av de frågor som den använde sig av. 

49

Under fokusgrupptillfällena med kursdeltagarna framkom det att de inte har reflekterat över 
frågorna i kursutvärderingen. En kursdeltagare uttryckte sig genom att gå så långt som att säga: 
”Reflektion är en lyxvara”. VUC:s pedagogiska grundsyn säger bland annat att kursdeltagaren ska 
vara delaktig och reflektera. Något som däremot framkom var att kursutvärderingen ifylles relativt 
slentrianmässigt och att det ska mycket till innan extremvärdena på kursutvärderingen blir ikryssade. 
Detta kan tolkas till VUC:s vision om att kursdeltagaren skall vara delaktig och reflektera över vad 
denne lär sig. Det kan förklaras med det sociokulturella lärandet, där länken mellan kursdeltagaren 
och omgivningen belyses.

. En 
fundering är om denna kartläggning är slutgiltig eller om det finns andra saker som kan vara av 
intresse för kursdeltagaren. Kursdeltagaren kanske har olika saker att yttra sig om beroende på vilken 
kurs denne har deltagit i. 

50

                                                           
48 Se rubriken Utvärderingens frågor 
49 Se Jerkedals utvärderingsmodell 
50 Se rubriken Lärandeteorier 

Det är kanske inte optimalt att göra en kursutvärdering då kursdeltagaren 
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är trött eller måste med tåget. Frågan är hur detta kan motverkas, att kursutvärderingen ifylles rent 
slentrianmässigt? 

Något mer som belystes av vissa kursdeltagare var bristen på tid, både tid för kursen men även tid för 
kursutvärderingen. Då vi intervjuade lärare och frågade om just detta med tid för kursen så tyckte 
läraren att det ska vara körigt. Det är enligt läraren bättre med för lite tid än för mycket. Det måste 
ändå vara upp till läraren att planera den kurs denne själv ska hålla. Beträffande synpunkten på att 
det var för lite tid för att göra kursutvärderingen, så frågade vi kursdeltagarna detta i en enkät några 
veckor efter kursens genomförande. Då fick vi svaren att det inte var för lite tid att göra 
kursutvärderingen. Kursdeltagaren skulle även svara likadant på kursutvärderingen om den gjordes 
några veckor efter kursens genomförande. Tolkningen måste då bli att det trots allt inte är för lite tid 
att genomföra den kursutvärdering VUC använder sig av. 

Enligt den granskning vi gjorde av VUC kursutvärdering så bekräftas det som VUC säger. Det som 
utvärderas är upplevelsen av kursen som helhet och dess upplägg, men även lärarens pedagogiska 
insats. Utöver detta så är det frågor gällande VUC och vad kursdeltagaren har för syn på VUC som 
kunskapsförmedlare. Hela kursutvärderingen avslutas med att kursdeltagaren får lämna synpunkter 
på vad som varit speciellt bra och speciellt dåligt med kursen. 

Vårt uppdrag har varit att utvärdera VUC kursutvärderingsverktyg utifrån ett synsätt att skapa 
förutsättningar att förbättra kursen. Detta är även anledningen till varför VUC gör kursutvärderingen 
om man läser överst på kursutvärderingen51

Lärarinvolvering 

. I dagsläget får VUC en indikation från kursdeltagaren 
om denne var nöjd eller inte. Går det att få denna indikation i kursutvärderingen, samtidigt som ett 
konkret förbättringsförslag presenteras? 

I Jerkedals modell beträffande utgångspunkter för att konstruera en utvärdering är ett steg i 
processen att identifiera berörda grupper. De grupper som berörs av VUC:s kursutvärdering, 
identifierade vi till VUC själva, kursdeltagarna och lärarna. I VUC:s riktlinjer beträffande 
kursutvärdering står det att läraren skall gå igenom kursutvärderingen innan den vidarebefordras till 
VUC, därefter sammanställer VUC kursutvärderingen för att tillsammans med läraren gå igenom 
resultatet. VUC vill alltså att läraren skall vara involverad i kursutvärderingen, men även att det ska 
finnas en dialog mellan VUC och läraren. Detta är i linje med det sociokulturella lärandet att lärande 
skall ske med andra och att interaktionen är en viktig del i det. 

Vissa lärare säger att de inte ser svaren från kursutvärderingen vilket strider mot att läraren ska vara 
involverad i kursutvärderingen. Läraren tillhör en av de identifierade grupperna som är 
sammankopplade med kursutvärderingen, då måste även läraren vara involverad i arbetet med 
kursutvärderingen. Så hur kan läraren involveras mer i kursutvärderingen? 

Årlig träff med lärarna 
Tidigare har vi skrivit om att utvärderingen borde börja med vad vi utgår ifrån, vilken kunskapssyn 
som tillåtas vara den dominerande, vilken vi väljer att tro på, och i vilken situation. ”Utan en tydlig 

                                                           
51 Se Kursutvärdering, bilaga 5 
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kunskapssyn riskerar utvärderingen att bli en tom ritual, ett spel för galleriet för att upprätthålla en 
struktur vi har lärt oss att leva med52

Enligt VUC:s pedagogiska grundsyn skall utbildning i största möjliga mån ske på den anställdes 
arbetsplats tillsammans med de andra anställda. Då detta inte är möjligt vill VUC att den anställde 
ska delta aktivt i utbildningen och reflektera över det han eller hon lär sig. Lärande ses som en 
process. Detta är i linje med konstruktivismen där varje individ skapar sin egen kunskap

”. 

53

Nya frågor till kursutvärderingen 

. 

För att möjliggöra detta för lärarna har VUC en årlig träff med lärarna där just den pedagogiska 
grundsynen diskuteras. En fundering är att om det räcker att lärarna träffas en gång om året?  

Vi upptäckte inte att det enligt lärarna så efterlyses något erfarenhetsutbyte av något slag, och varför 
det är så kan lärarna bara själva svara på. Enligt VUC och även det sociokulturella lärandet så ska 
lärande ske tillsammans med andra.  Hur skapas det möjlighet för lärarna att göra detta? 

Jerkedal hävdar att det inte finns en enda utvärdering, utan att en utvärdering skall utgå från vad 
som är syftet med den och även varför den ska göras. Utvärderingen ska vara dynamisk och 
anpassningsbar utifrån vad som är syftet med den. Enlig VUC har vi ett syfte specificerat, nämligen 
att undersöka hur nöjd kursdeltagaren är med utbildningsinsatsen. Jerkedal nämner i sin modell, för 
att sammanställa en utvärdering, att det är viktigt att kartlägga vad kursdeltagarna vill uttrycka. Då 
kursdeltagarna kan ha olika saker att belysa beroende på kartläggningen som görs, innebär det att 
utvärderingen måste belysa olika frågor? När vi nu presenterar ett förbättringsförslag till en 
kursutvärdering, kommer denna då vara dynamisk? Kommer den belysa olika frågor? Risken finns att 
det vi presenterar blir ett oföränderligt dokument. Vi tror att det behövs något mer, en möjlighet till 
nya frågor till kursutvärderingen. 

Återkoppling 
Vi kan i dag se att det finns en återkoppling av en kurs hos VUC.  Återkopplingen ser ut som så att 
läraren för en kurs börjar med att planera kursen. Därefter genomför läraren kursen vartefter 
återkopplingen tar vid. Det görs genom att kursdeltagaren genomför en kursutvärdering. Riktlinjerna 
från VUC är sedan att läraren skall gå igenom kursutvärderingen. VUC sammanställer 
kursutvärderingen och föreslår förbättringar på kursen. En 
årlig träff finns för lärarna för att ta del av VUC pedagogiska 
grundsyn och vision. Då läraren genomför nästa kursplanering 
kan det hända att kursen inte utformas på samma sätt. En 
förändring ar skett. Detta gör att vi borde gå från den 
tvådimensionella cirkeln till en tredimensionell spiral som 
växer. 

Återkopplingen finns alltså men vi vill göra den tydligare för att 
kunna förbättra kursen och för att kunna möjliggöra den 
process som lärande innebär. Vår tes bygger på att VUC skall 
finnas för och stötta läraren i sitt yrkesutövande genom att 

                                                           
52 Se rubriken Kunskapsbegreppet 
53 Se rubriken Lärandeteorier 
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ställa tydliga mål, riktlinjer och krav. Vår tes bygger på att läraren ska vara mer involverad i 
kursutvärderingen. Vår tes bygger på att kursdeltagaren inte ska göra kursutvärderingen 
slentrianmässigt. 

Varför behövs återkoppling? 
Vår tes under detta examensarbete har varit att återkoppling är ett centralt begrepp inom 
utvärderingar och detta har förstärkts under denna rapports tillkomst. Det är viktigt att ha en tydlig 
återkoppling för att ständigt utveckla och förbättra utbildningen, men även för att hålla utbildningen 
dynamisk. I dagsläget är VUC:s kursutvärdering den enda källa till att få in underlag, beträffande 
kursen ifråga, som leder till förbättringar. Vi vill med begreppet återkoppling vidga underlaget som 
ligger till grund för förbättring av en kurs, men även konkretisera vad varje intressents uppgift är. 

Då kan vi fråga oss vilka konsekvenser detta kommer att få för de inblandade intressenterna. De 
berörda är kursdeltagaren, läraren för kursen men även VUC. För kursdeltagaren kommer det 
troligtvis ta lite längre tid att genomföra kursutvärderingen än tidigare. Detta för att frågorna 
kommer vara mer komplexa och djupare, det krävs helt enkelt mer reflektion från kursdeltagaren. 
Men detta är just det som är dess styrka också, att det krävs en reflektion. Kursdeltagaren måste 
reflektera och tänka, och i och med detta, förhoppningsvis även lära sig något. För läraren kommer 
det också krävas en större insats i form av tid och tänkande. Mer ansvar för utbildningen helt enkelt, 
men om läraren delar den vision som VUC jobbar efter så borde detta vara ett naturligt inslag i 
arbetet, att vilja utvecklas. För VUC flyttas rollen något, från att vara den som sammanställer 
kursutvärderingarna och gör ”allt”, till att mer uppfölja och stödja. En mer handledande roll, genom 
att uppfölja läraren med arbetet av kursutvärderingen och förbättringsförslaget till kursen, men även 
stödja i detta arbete. 

Vi presenterar här nedan ett förbättringsförslag i fyra steg till att få en tydlig återkoppling för kursen, 
med mål att hålla kursen dynamisk.  

Förbättringsförslag i fyra steg 
 

Återkoppling

1: Kursutvärdering
2: Lärarinvolvering
3: Återkommande träff med lärare
4: Nya frågor till kursutvärderingen
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1. Kursutvärdering 
 
Nuvarande form på kursutvärderingen 
 

 
 
Förslag på ny kursutvärdering 
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Vi vill förenkla utformningen av dagens kursutvärdering, från en kvantitativ till en kvalitativ 
kursutvärdering. Detta vill vi göra genom att inte ha lika många frågor som dagens kursutvärdering, 
då vi helt frångå flervalsfrågor till att istället ha öppna frågor där kursdeltagaren ger kommentarer. 
Därför att det viktigast är att kommentarerna är av sådan typ att de hjälper oss förbättra kursen, 
alltså att kommentarerna är relevanta.  

I teorikapitlet resonerar vi om olika typer av kunskaper. Skolverket nämner fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet. Samtliga av dessa är olika svåra att äta och behöver olika metoder för 
att mätas. Johannessen utvecklar det vidare med att definiera tysta kunskaper, som i sin tur inte går 
att mäta. Så vad är det då vi ska mäta i kursutvärderingen? Svaret är att vi inte behöver mäta något, 
utan endast få en indikation. Syftet med kursutvärderingen är ju att få en indikation från 
kursdeltagaren. Däremot är det möjligt att få en indikation samtidigt som konkreta 
förbättringsförslag presenteras. Ett sätt att möjliggöra detta enligt Black att använda sig av öppna 
frågor54

• Vad var bra? 

. 

Öppna frågor en del av den formativa bedömningen. Black menar att då man använder sig av öppna 
frågor leder det till att mer genomtänkta svar. I detta fall då man ställer öppna frågor i en 
kursutvärdering, kommer man även få specifika svar. Typer av frågor som vi tycker ska ställas i en 
kursutvärdering är: 

• Vad kan göras bättre? 
 
Genom att ställa frågor av denna typ så kommer man få specifika svar. Genom att tolka dessa svar 
man även en indikation på hur kursen har varit.  

En fråga vi också rekommenderar att ställas i en kursutvärdering är: 

• Hur uppfylls kursmålen? 

Detta är en kvalitetssäkring. Alltså, levererar kursen det den ska göra? Genom att göra en öppen 
fråga av det får man även svar från kursdeltagaren där han eller hon anser hur kursmålen blev 
uppfyllda. Detta är den för kursdeltagaren upplevda målen. En risk som måste tas i beaktelse är att 
denna fråga är vinklad så att man antar att kursmålen är uppfyllda. Om kursmålen mot förmodan 
inte skulle vara uppfyllda så tror vi framgår i svaren.  

VUC vill även att då den anställde är på kurs, så skall denne vara deltagande och reflektera över sitt 
lärande. En kommentar från en kursdeltagare var att ”Reflektion är en lyxvara”. Ett förslag som skulle 
kunna motverka detta är att ställa frågan: 

• Vad har du som kursdeltagare gjort för att göra denna kurs bra? 

Då belyser man kursdeltagarens roll i kursen. Svaren kanske är av mindre vikt då det gäller att 
förbättra kursen, däremot kommer svaren ha betydelse för kursdeltagaren. Enligt konstruktivismen 
så skapar varje individ sin egen kunskap. Detta gör att det är upp till varje kursdeltagare att ta ansvar 
för sitt eget lärande. Genom att ställa en sådan fråga så belyses VUC vision för kursdeltagaren och 

                                                           
54 Se rubriken ”Utvärderingens frågor” 
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dennes betydelse för att bidra till att göra kursen bra. Även detta är en viktig del i det sociokulturella 
lärandet.  

2. Lärarinvolvering 
Kursutvärderingen är ett verktyg till att få in indikation beträffande vad som var bra med kursen men 
även vad kan göras bättre. Detta är kursdeltagarnas syn på kursen som varit. En annan viktig del i 
förbättrandet av kurser är lärarens syn på kursen. Ett led i att göra detta är att öka lärarens 
involvering i kursutvärderingen och att det i sin tur borde leda till en förbättring av kursen. Lärarens 
involvering är en punkt där vi har upptäckt att det finns brister idag. 

Information är bra, det gäller dock att den kommer till användning. Genom att läraren sammanställer 
sina erfarenheter och kursdeltagarnas kommentarer, kan han eller hon därefter presentera ett 
förslag på utveckling av kursen. Kursutvärderingen kommer tillanvändning och resultatet från 
kursutvärderingen blir utnyttjat55. Detta förslag blir ett verktyg för läraren att också själv utvecklas 
och bli bättre men det blir också ett bevis för VUC att kursen ifråga är dynamisk och utvecklas. Detta 
kan direkt kopplas till VUC kärnvärde: ”Vårt sätt att arbeta skall präglas av kundorientering, 
helhetssyn och effektivitet.”56

Vi har sammanställt ett dokument som 
läraren skulle kunna ha som grund till 
arbetet med en förbättring av 
kursen

.  

57

Vi vill att inte att endast 
kursdeltagaren skall vara delaktig i 
kursutvärderingen, utan också läraren 
som är minst lika viktig som 
kursdeltagaren för att utveckla kursen. 
Läraren är också en representant för 
VUC och på så sätt viktig för att se till 
att VUC:s vision följs. 

. 

3. Återkommande träff med 
lärarna 
För att få läraren mer involverad i 
kursutvärderingen, förslår vi att VUC 
ger en större möjlighet för lärarna att 
ta del av visionen och den pedagogiska 
grundsyn som VUC har. 

VUC erbjuder idag en årlig frivillig träff 
för lärarna. Detta är något vi anser 
vara bra, att låta lärarna träffas och diskutera, precis som det kan vara i ett lärarlag i en traditionell 
skola. Vi har upptäckt att lärarlag är något som VUC:s lärare saknar. Det finns ingen naturlig 

                                                           
55 Enligt Jerkedals 8-stegs modell 
56 http://vuc.vv.se/VUCtemplates/StandardPage____123.aspx 
57 Se Bilaga 7: Utvecklingsförslag från läraren 
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mötesplats för lärarna att träffas och utbyta idéer och åsikter. Därför presenterar vi detta som ett 
förslag där lärarna ska ha möjlighet till en återkommande träff. Säljö menar att en central del i 
lärandet är kommunikationen och interaktionen mellan individer. Därför måste även lärarna få 
denna möjlighet. 

Det skall inte vara så stor skillnad på detta förslag jämfört med träffen VUC redan har i dagsläget. 
Skillnaderna ligger i att vi dels lägger ytterligare moment i träffen, dels att vi vill möjliggöra gör fler 
träffar. Det vi vill lägga fokus på är att inte bara diskutera den pedagogiska grundsynen utan även ge 
möjlighet att låta lärare som undervisar i samma typ av kurser, process- eller målinriktade träffas. 
Träffas för att diskutera undervisning och problem i samband med undervisningen, lärande och 
kunskap och problematiken kring dessa begrepp. Det blir ett tillfälle för lärande och reflektion där 
individen blir delaktig i en grupp, funderingar och problem synliggörs. Genom att diskutera och 
utvecklas växer individen men även gruppen. Det blir en praxisdimension. 

För att detta ska vara så smidigt som möjlig att genomföra är det lämpligt att förlägga dessa träffar i 
närheten där lärarna verkar, kanske på någon av deras arbetsplatser? Ett alternativ är att skapa en 
webbaserad plattform där lärare kan träffas för att utbyta idéer och erfarenheter.  

Vi föreslår gärna mer än två gånger per år, gärna i samband med att lärarna har genomfört någon 
kurs så att eventuella problem är aktuella. Skulle detta inte fungera praktiskt så kan ett webbaserat 
system underlätta. Ett sätt att gå vidare med obesvarade problem och funderingar är att gruppen 
diskuterar frågor som de skulle behöva ha svar på, frågor att ställa i en kursutvärdering. 

4. Nya frågor till kursutvärderingen 
Som ett sista steg i detta förbättringsförslag till att hålla kurserna dynamiska är att läraren skall ha 
möjlighet att ställa egna frågor i kursutvärderingen. Det kan finnas både specifika och allmänna 
frågor som läraren undrar över och behöver ha svar på. Ett ypperligt tillfälle att få svar på dessa är 
onekligen att fråga kursdeltagarna. Det kan självklart vara så att det inte finns något läraren undrar 
över men möjligheten finns, och då läraren börjar reflektera över sin egen undervisning borde det 
även komma funderingar angående just undervisningen som skulle behöva besvaras. Detta stödjer 
även det livslånga lärandet. Vi upplever att läraren kan känna sig säkrare då han eller hon kan göra 
fler medvetna val. Tesen om att man inte bör ha en generell utvärdering stärks och med detta förslag 
blir kursutvärderingen helt anpassad efter kursens mål och lärarens förutsättningar. 

Risken om att den kursutvärdering vi presenterar blir ett oföränderligt dokument blir betydligt 
mindre då möjligheten ges för läraren att formulera egna frågor. Då läraren utnyttjare dessa 
möjligheter blir kursutvärderingen dynamisk och anpassningsbar. 
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Slutsats 
Detta avsnitt är en resultatredovisning med svar på våra frågeställningar. Då vi har precisa 
frågeställningar i punktform så väljer vi även att presentera resultatet i punktform för att motsvara 
de frågor som står i frågeställningen. 

Vad utvärderas med VUC kursutvärdering? 

Enligt VUC? 
Enligt VUC så är kursutvärderingsverktyget till för att utvärdera hur nöjd kursdeltagaren är med den 
utbildning han eller hon deltagit i. Akuta problem så som lokal eller bristande material åtgärdas 
direkt medans detaljer i kursens utformning sammanställ och resulterar i ett förbättringsförslag som 
hålls en gång per år. 

Enligt Lärarna? 
Vissa lärare hävdar att det kanske är för många parametrar som mäts. Beträffande hur lärarna 
arbetar med kursutvärderingen så säger vissa att de går igenom kursutvärderingarna, andra gör det 
inte. De som inte ser kursutvärderingen säger de inte har med den att göra. Utbytet mellan lärare är 
begränsat och det inte finns så mycket att anmärka på gällande utformningen av kursutvärderingen. 

Enligt kursdeltagarna? 
Kursdeltagarna hade inte någon riktigt klar uppfattning angående vad som utvärderas idag med 
utvärderingsverktyget. Kursutvärderingen ifylles rutinmässigt och det skulle mycket till för att kryssa i 
extremvärdena. 

Enligt vår analys? 
Enligt vår analys går det alldeles säkert att få indikation huruvida nöjd kursdeltagaren varit med 
utbildningen utifrån dagens kursutvärdering. Det går däremot inte att få ut några förbättringsförslag 
från kursutvärderingen så som den är utformad idag. 

Hur kan utvärderingsmetoden förbättras? 
Utvärderingsmetoden kan förbättras på så sätt att vi vill införa ett helhetstänk på VUC, där samtliga 
inblandade parter vet vad de har för uppgifter att göra i samband med en kurs och en 
kursutvärdering. Detta innebär bland annat ett nytt kursutvärderingsverktyg med nya frågor, men 
även nya arbetsuppgifter för lärarna som mer involvering i kursutvärderingen och utveckling av 
kursen. Ytterligare vill utveckla redan existerande årliga träffen för lärarna där vi istället föreslår en 
återkommande träff med lite annan vinkling beträffande innehållet. Slutligen för att knyta ihop 
säcken föreslår vi att läraren bidrar med nya frågor till kursutvärderingen för att hålla kursen 
dynamisk. 
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Diskussion 
Här reflekterar vi examensarbetet utifrån vår egen insats och resultat. Förslag på vidare studier och 
en viss metodkritik förekommer även. 

Resultat 
Vi är nöjda med vårt resultat, dels för de slutsatser vi drog och de förslag vi presenterade mottogs 
positivt av VUC vid presentationen av examensarbetet. I samband med presentationen så framkom 
det att våra förbättringsförslag helt ligger i fas med det förändringsarbete som VUC själva har 
initierat. En bättre verifikation än det kan vi nog inte få.  

Vår målsättning med detta examensarbete var att vi ville göra ett arbete som kommer till användning 
för VUC. Vi har ett normativt syfte med examensarbetet, det vill säga ett utvärderande syfte. Det 
innebär att om examensarbetet inte kommer till användning är det bortkastat enligt 
utvärderingsforskningen.  

Något vi har funderat kring är: ”Reflektion är en lyxvara”. Detta tyder på att cheferna på Vägverket 
har en hel del att göra vilket leder till prioriteringar måste göras. Det vi sett under vår undersökning, 
och även fått bekräftat av cheferna själva, är att kursutvärderingen inte prioriteras i första hand. Vårt 
förbättringsförslag till kursutvärdering bygger på att kursdeltagarna ska tänka till och inte bara sätta 
ett kryss. Däremot så är detta knappast en lösning på hela problemet. Cheferna prioriterar bort det 
som är av mindre vikt för dem själva. Alltså måste kursutvärderingens betydelse och vikt, på ett 
tydligare sätt betonas. Den ende som kan göra detta för kursdeltagarna är den som delar ut 
kursutvärderingen, kursens lärare.  

Bland de lärare som vi intervjuade fanns det vissa som inte brydde sig om kursutvärderingen och 
ansåg att de inte hade något med den att göra. Självklart ska vi inte dra alla lärare över en kant, det 
finns lärare som aktivt arbetar med kursutvärderingen. Om det nu finns lärare som anser att 
kursutvärderingen inte är så viktig, varför ska då kursdeltagarna göra det? En enkel lösning skulle 
vara att skylla på lärarna, att de helt enkelt inte följer VUC riktlinjer. Det skulle dock vara oansvarligt 
då vi ser att det kan finnas andra orsaker. En av dessa skulle kunna vara VUC själva. VUC har ett 
ansvar att förmedla betydelsen av kursutvärderingen till sina lärare. Om den brister, hur ska då 
lärarna själva förstå kursutvärderingens betydelse?  

VUC:s kursutvärdering, pedagogiska grundsyn och vision är något som kan ligga som grund för de 
återkommande träffarna som vi föreslagit. Då skulle lärarna få fler tillfällen att träffas och VUC kan 
genom att styra dagordningen för dessa träffar, betona vikten av kursutvärderingen. En stor fråga 
som dock återstår är hur vi ska motivera lärarna att deltaga i dessa? Det finns dock inget enhetligt 
svar på denna fråga. Enligt Johannesens och Säljlös teorier, tror vi att lärarna skulle ha mycket att 
vinna på en sådan träff. Detta är nödvändigtvis ingen motivering. En gemensam nämnare bland 
lärarna är att de har samma yrkesutövning. Genom att göra denna träff en del av arbetet, där lärarna 
också få betalt, är ett sätt att motivera lärarna. Det är däremot inte så skonsamt mot plånboken men 
det är en början. 

Att arbete vidare 
Frågan som återstår då är: Hur ska VUC arbeta vidare utifrån detta? Ett naturligt steg vore att 
implementera detta förslag. Ett förslag är att leta reda på en lämplig försöksgrupp och en 
referensgrupp, för att sedan testa detta förslag. Jämföra de båda grupperna och se dels om det var 
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någon skillnad mellan grupperna, och i så fall vad det var som skiljde. Detta är en undersökning som 
tar tid att genomföra ty det är endast efter kurstillfällena som kursutvärderingen görs. Resultat i form 
av att kursen ser annorlunda ut, att läraren arbetar på ett annat sätt, men förhoppningsvis att 
kursdeltagaren utvecklas. Det är dock viktigt att veta att arbete som läraren inte har varit tvungen att 
göra tidigare nu kommer att åläggas denne, och det troligtvis kommer gå trögt i början. När detta blir 
rutin så kommer samtliga intressenter dock bara vinna på det. 

En annan riktning att gå är att designa och utveckla den webbaserade plattformen som vi föreslog. 
Den där lärarna dels ska kunna diskutera och planera de återkommande träffarna sinsemellan, 
lärande och erfarenheter. De ska även kunna delge de förbättringsförslag som tillkommit efter 
sammanställning av kursutvärderingarna. Frågor som kan tänkas undersökas är: 

• Hur ska denna plattform se ut? 

• Hur ska lärarna få tillgång till denna plattform? 

• Hur implementeras denna plattform på bästa sätt? 

Metodkritik 
Ett flertal utvärderingsforskare säger att det inte finns en utvärderingsmodell som är bättre än någon 
annan, det finns ingen superutvärderingsmodell som klarar allt. Vi har utgått ifrån Jerkedals 8-
stegsmodell. Vad är det som säger att den skulle vara bättre lämpad än någon annan modell? 

Utvärderingar kan användas på många sätt och ha en mängd olika användningsområden. En 
utvärdering kan användas: 

• som ett kontrollverktyg. 

• för att uppmuntra lärande. 

• i upplysningssyfte. 

• taktiskt/strategiskt. 

• som en symbolisk användning. 

• för att visa att vi vågar vara självkritiska. 

VUC utgick ifrån att kursutvärderingen är ett kontrollverktyg, att kontrollera om kursdeltagaren är 
nöjd eller inte. Kritiken häri ligger i att vi skulle kunnat titta på utvärderingen ur andra perspektiv 
men med samma nöjdhetsfokus.  

Jerkedal menar att vid en utvärdering av en utbildning är det viktigt få med hela 
utvärderingsprovcessen. Det är alltså viktigt att vara medveten om hur planeringen har gått till för att 
förstå resultatet. 

För att vidga reflektionen kring metoden och samtidigt tangera vår egen insats i detta 
examensarbete så är vi ju två personer som har arbetat tillsammans. Fördelarna med detta är att 
alltid ha ett bollplank att bolla idéer mot. Nackdelen är vi är just två personer som är tvungna att 
skriva på samma sätt och därigenom även tänka lika. En lärdom då vi ser tillbaka på arbetet är 
konsekvensen av att inte ha en gemensam arbetsplats. Detta har till viss del motverkat fördelen med 
att arbeta två, bollplanket har inte alltid varit närvarande. Det har då varit svårt att tänka på samma 
sätt och även skriva på samma sätt. 
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En naturlig avslutande fundering är varför VUC ska antas gå vidare med detta förslag? Ett svar finns i 
det organisatoriska lärandet. Viktiga delar är att organisationen ska kunna formulera tydliga mål, 
tillåta risktagning och även tillåtna utomstående idéer58

                                                           
58 Se rubriken Organisatoriskt lärande 

. En risktagning är att anta vårt förslag. Görs 
detta kommer en konsekvens att vara någon slags förändring och förhoppningsvis i rätt riktning.  

 

 

Steve Tal 
Anders Nyberg 
2009-07-20  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeunderlag 
Lärare: 

1. Bakgrund? 
i. namn, yrke, varför har du hamnat som lärare i kursen "lönesättande samtal"? 

2. Hur planerar du kursen? Vilka överväganden gör du? 
i. Hur gör han för att nå de uppsatta kursmålen, finns det vissa mål som är viktigare än 

andra 
3. Tankar och funderingar kring lärande? 

i. använder (föredrar) du dig av några speciella lärandeteorier i din yrkesutövning. 
Typbehavioristiskt, sociokulturell, kognitivistiskt 

4. Var har du för syn på lärande? 
i. Hur anser du att kursdeltagaren lär sig på bästa sätt. Tex läsa, lyssna, diskutera. Kan 

du specificera just för denna kurs hur du gör 
5. Hur jobbar du med kursutvärdering? 

i. Hur fungerar återkoppling kursutvärdering – kursgenomförandet - kursmål 
ii. Hur utvecklar du kursen utifrån den feedback du får från kursutvärdering, övrig 

feedback 
6. Dolda läroplaner? 

i. Tror du att tex olika kulturella bakgrunder påverkar hur du lär ut, vad finns det 
utöver kursplanen som påverkar kursinnehållet och hur du utformar kursen 

VUC: 
7. Syn på lärande generellt inom VUC? 

i. Baserar ni utbildning på aktuell forskning om lärande eller kör ni på magkänsla 
8. Riktlinjer för hur undervisning bör bedrivas? 

i. Vill ni att lärarna ska arbeta utifrån några generella bestämmelser texbehavioristiskt, 
sociokulturell, Kognitiv? 

ii. Hur förmedlar ni er utbildningspolicy till era kursledare. 
iii. (enligt websida: delaktiga kursdeltagare, reflekterande, egen målbild, förmedla 

gemensam bild av lärande etc.) .  
9. Utformandet av kursbeskrivning? 

i. Generella riktlinjer eller är det olika från fall till fall. Om det är en mall hur ser den 
ut? 

10. Dolda läroplaner? 
i. Tror du att tex olika kulturella bakgrunder påverkar hur ni lär ut, vad finns det utöver 

kursplanen som påverkar kursinnehållet och kursens utformning 
11. Livslångt lärande? 

i. Om vi säger ”det livslånga lärandandet” till dig, vad tänker du då? 
ii. På er web står det en hel del om termen, men inte så mycket om hur ni överför 

termen till era lärare.  

12. Hur jobbar du med kursutvärdering? 
i. Hur fungerar återkoppling kursutvärdering – kursgenomförandet - kursmål 

ii. Hur utvecklar du kursen utifrån den feedback du får från kursutvärdering, övrig 
feedback  
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Fokusgrupp innan: 
13. Förhoppningar? 

i. Vilka förhoppningar har ni på kursen specifikt 
ii. Vilka förhoppningar har ni generellt på utbildning i allmänhet 

14. Vilka motivationsfaktorer finns det att deltaga i vidareutbildningar? 
i. drivkraft 

ii. Lön, kompetens, konkurrenskraft 
15. Är kunskap hållbar? 

i. Tror ni att erfarenhetsmässigt från tidigare kurser att det ni lär er i kursen kommer 
att vara bestående på en tidsrymd tex ett år 

ii. Hur gör man så att kunskapen blir beständigt.  
16. Hur vill ni kursen skall genomföras? 

i. Tidigare erfarenheter 
ii. Har ni en uppfattning om hur ni på bästa sätt lär er (tar in ny information) 

iii. Har ni varit på utbildning som har genomförts på ett bättre eller sämre sätt  
17. För vem utbildar ni er? 

i. För er själv, företaget? 
18. Mål med kursen? 

i. Vad önskar du att du kan ta med dig när du går härifrån 
ii. Överensstämmer det med kursmålen? 

 
Fokusgrupp efter: 

19. Vad lärde ni er? 
i. Specifikt  

ii. Indirekt utöver kursmålen 
20. Hur motsvarade kursen era förväntningar? 

i.  
21. Hur anser ni att målen har blivit uppfyllda? 

i.  
22. Vad var bra eller mindra bra? 

i.  
23. Vad kan göras bättre? 
24. Är kursen berättigad,  

i. om ja eller nej, motivera 
ii. Är det lönt att gå den. 

25. kursutvärdering 
i. Tycker du att kursutvärderingen har varit representativ 

ii. Varför är det viktigt med utvärdering och en sådan bör leda till? 
iii. vidare till hur bör en utvärdering gå till för att slutligen beröra vad ska utvärderas. 
iv. Finns det ytterligare feedback att ge och om så på vilket sätt 

26. Tro ni denna tid för reflektion kan ha bidragit till ert lärande? 
i. Bidrar detta fokusgruppsamtal till lärandet 

ii. kursutvärdering 
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Bilaga 2: Auskultation 
• programmets tidsperspektiv 

o Räcker tiden. 
o Fick allt viktigt plats utifrån kursmålen. 

• Lärandeteorier. 
o Hur ser det ut idag, vilka metoder används exempelvis:  

 Föreläsning vid tavlan, gruppdiskussioner, skrivuppgifter, sonderat/redigerat 
tal, formativ bedömning.  

o vilka teorier om lärande finns, specifikt på kursen? 
• Utvärderingsmetoder? 

o Hur ser det ut? 
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Bilaga 3: Enkät till tidigare kursdeltagare 
 

2 Om du skulle göra en kursutvärdering 
idag, skulle du då leverera samma 
svar? 

 

Svar 

Instämmer 
inte 

1 2 3 4 5 6 Instämmer 
helt 

 

 

3 Anser du att kvaliteten på kursen blev 
representativ genom 
kursutvärderingen? 

 

Svar 

Instämmer 
inte 

1 2 3 4 5 6 Instämmer 
helt 

 

 

4 Anser du att du skulle behöva mer tid 
till att göra kursutvärderingen, än den 
tid som gavs i samband med kursen  

Svar 

Instämmer 
inte 

1 2 3 4 5 6 Instämmer 
helt 
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Bilaga 4: Frågeformulär till lärarintervjuer 
 

Bakgrund där vi ta reda på lite grundfakta 

1. namn 
2. yrke 
3. Vilka kurser genomför du  
4. Hur planerar du kursen?  
5. Hur anpassar du kursen till gruppen? 
6. gör du någon skillnad på dessa med avseende på målrelaterade - eller 

processinriktadekurser. 
Kursutvärderingen är en av VUC viktigaste värktyg för att mäta om kursdeltagarna anser sig 
ha nått kursmålen. 

7. Ser du resultaten från kursutvärderingarna? 
8. Tar du del av materialet i kursutvärderingen? 

Om JA: 
Hur tar du del av materialet? 
Hur utvecklar du kursen utifrån det materialet? 
Finns det något du saknar i kursutvärderingen? 
Om NEJ: 
Hur kommer det sig? 
Vad för material skulle du behöva få för att förbättra dina kurser? 

9. jobbar du aktivt med kursutvärdering, är den ett verktyg?  
10. Har du några egna erfarenheter om kursutvärderingar som du vill delgen? Något bra? Något 

dåligt?  
11. Övrig? 
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Bilaga 5: VUC’skursutvärdering 
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Bilaga 6: Förslag på kursutvärdering 
 

Vi på VUC vill gärna utveckla och förbättra våra kurser så att det passar just dig. För att hjälpa oss i vårt 
arbete ber vi dig dela med dig av dina synpunkter genom att svara på de frågor som presenteras nedan. 

 

Kursnamn:  Kursdatum:  

Lärare:  Man Kvinna 

 

1. Huruppfyllskursmålen? 

   

   

2. Vadharvarit bra? 

   

   

3. Vadkangörasbättre? 

  

   

4. Vad har du som kursdeltagare gjort för att göra denna kurs bra? 

  

  

5. Möjllighet för läraren att ställa egna frågor: 

 

 

 

VUC tackar för din hjälp och hoppas att kursen varit till både nytta och glädje. 
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Bilaga 7: Utvecklingsförslag från läraren 

Utvecklingsförslag  Namn: 

 

Kurs: 

1. Hur gjorde du för att uppfylla kursmålen? 

   

2. Vadgjorde du bra? 

   

3. Vad kan du göra batter? 

   

4. Utvecklingsförslag till nästakurstillfälle: 
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Bilaga 8: Utvärdering Trafikinspektörsutbildning 2007/2008 

Regler om körkort behörighet B (Både VV & FM-deltagare) 
Kursen syftar till att ge deltagaren de kunskaper och färdigheter som krävs i de föreskrifter som 
reglerar förarprov för behörighet B. Deltagaren skall uppnå egen färdighet beträffande tillämpning av 
dessa föreskrifter på sådan nivå att han/hon självständigt kan verka som trafikinspektör. 

Målsättning: 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning. 

• Kunna genomföra förarprov behörighet B under realistiska betingelser utan handledning och 
hjälp (F3).  

• Kunna under realistiska betingelser utan handledning och hjälp hantera de dokument som 
förekommer i samband med förarprov.(F3) 

• Kunna under realistiska betingelser utan handledning och hjälp inleda och avsluta körprov. 
(F3) 

• Kunna under realistiska betingelser, utan handledning och hjälp bedöma körprov samt fatta 
riktiga beslut utifrån trafiksäkerhets och enskild individs perspektiv. (F3) 

 

Kursens uppläggning:  

Undervisningsplan läggs upp av ansvarig lärare med hänsyn till gällande mål och  

delexaminationer. 

Kursinnehåll enligt nedan: 

Kursen omfattar prioriterade delar ur Regler om Körkort (RK). Dessa delar framgår av 
undervisningsplan för Regler om Körkort.  

Kurstid: 

Löpande fram till slutexamination dock med huvudsaklig del förlagd i skede 1-3 

Måluppfyllnad (JA/NEJ) Motivera: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brister: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Förslag på förbättringar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övrigt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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