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Sammanfattning 
Kursutvärderingar kan ge svar på många frågor, och leda till ett väl motiverat förbättrings- och 

utvecklingsarbete. De kan även vara mycket svåra att genomföra. Forskning visar att 

utvärderingar ofta saknar tydliga mål, vilket leder till att resultaten blir svåra att använda. I 

detta examensarbete diskuteras kursutvärderingarna på företaget Kärnkraftsäkerhet och 

Utbildning. Målet är att arbetet ska leda till elevenkäter och undersökningsresultat som kan 

bidra till utvecklingen av kurserna vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning i Barsebäck. Arbetet 

med att skapa elevenkäterna beskrivs, och syftet bakom den nya utvärderingsmodell som 

enkäten är en del av undersöks. 

Genom intervjuer har information om avdelningens kurser, samt önskemål kring innehållet i 

enkäterna, samlats in. Informationen har sedan använts för att skapa relevanta enkätfrågor. 

Företagets utvärderingsansvariga har gett en inblick i bakgrunden till, och målen med 

utvärderingen. Arbetet resulterade i enkäter som ska användas för kvalitetsutveckling av 

kurserna vid Barsebäck. Slutsatser kunde även dras kring företagets syfte med den nya 

utvärderingen, samt hur synen på enkäten skiljer sig mellan de ansvariga på huvudkontoret 

och de kursansvariga i Barsebäck. 

Nyckelord: Kursutvärdering, kursvärdering, elevenkäter, Kirkpatricks modell, 

kvalitetsutveckling, lärandeutvärdering, kärnkraftsäkerhet, attitydundersökning, effektmätning  
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Abstract 
Course evaluations can provide answers to many different questions, and lead to informed 

decisions regarding the development and improvement of education. They can also be very 

difficult to perform. Research shows that evaluations often lack clear goals, and therefore lead 

to inapplicable results. In this thesis we discuss the course evaluations at Kärnkraftsäkerhet 

och Utbildning. We aim to produce questionnaires and findings that can be used to improve 

the courses at Kärnkraftsäkerhet och Utbildning in Barsebäck, Sweden. We describe the 

process of creating the questionnaires, and examine the purpose of the company’s new 

evaluation model, of which the questionnaires are an important part. 

Information about the courses at Barsebäck, and requests about the content of the 

questionnaires have been acquired through interviews. The information has been used to 

create relevant questions for the questionnaires. The people responsible for the evaluation 

have given us an understanding of its background and purpose. Questionnaires were created, 

that will be used to improve the quality of the courses at Barsebäck. Conclusions were made 

concerning the purpose of the new evaluation process, and how the view of the 

questionnaires differ between the people responsible and the course administrators at 

Barsebäck. 

Keywords: Course evaluation, student questionnaires, Kirkpatrick’s model, continuous 

improvement, evaluation of learning, training evaluation, nuclear safety, post-training 

attitudes, impact evaluation 
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Förord 
Det här examensarbetet avslutar våra studier på programmet Civilingenjör och Lärare på 

Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet.  

Vi vill tacka personalen på KSU Barsebäck för det varma mottagande vi fått under våra besök 

hos er. Det har varit intressant att se hur ni bedriver er verksamhet, och spännande att få följa 

med bakom kulisserna på Barsebäcksverket. Ett särskilt tack riktar vi till Kristina Olofsson, vår 

handledare, som varit ett stöd under hela arbetet. Vi vill även tacka Sarah Rosendahl som 

ställde upp på en intervju i ett regnigt Södertälje, och hjälpte oss att förstå bakgrunden till det 

vi sysslat med i Barsebäck. 

Slutligen vill vi även tacka våra handledare på KTH och SU, Jan Scheffel och Carolina Svensson-

Huldt, som hjälpt oss att få ordning på vårt arbete, och kommit med många värdefulla tips och 

kommentarer. 

Stockholm, november 2011 

Sofia Rodell 

Oskar Halléhn  
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1 – INLEDNING 
Ofta tillhör det rutinerna att fylla i en enkät efter avslutad kurs, aktivitet eller köp av en 

produkt. Det kan kännas självklart att det är intressant för säljaren att se kundens åsikter, men 

vad händer sen? Hur används de? Vilka resultat kan förväntas efter en utvärdering?  

Företag är i regel bra på att lämna ut enkäter, men samtidigt genomförs många utvärderingar 

enbart på grund av att man förväntas göra det. Att samla information kan vara lätt, men utan 

planering och tanke bakom kan resultatet komma att sakna värde. I det här arbetet undersöks 

syftet med en ny kursutvärdering på ett utbildningsföretag. 

Den undersökning som ligger till grund för uppsatsen har genomförts på företaget 

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU), som vid tiden för studien nyligen tagit nya tag i sina 

utvärderingar och sin kvalitetsutveckling. Vi har pratat med såväl utvärderingsansvariga som 

kursledare, för att få en uppfattning om hur kursutvärderingarna genomförs och används på 

företagets olika nivåer. Utöver detta har vi skapat en elevenkät för kurserna på KSU Barsebäck. 

1.1 – BAKGRUND 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning är ett företag i Vattenfallskoncernen som har som uppgift att 

planera och genomföra kurser för personalen på de svenska kärnkraftverken. En viktig del i 

detta arbete består i att utvärdera verksamheten, för att se till att den utvecklas och 

förbättras, samt att den uppfyller de krav gällande rutiner och säkerhet som finns på 

kärnkraftverken. 

Kursutvärderingen på KSU är under utveckling, och baseras på en utvärderingsmodell 

framtagen av Donald Kirkpatrick. Enligt denna modell ska utvärderingen ske i fyra steg, där det 

första steget i huvudsak består av en elevenkät som fylls i av deltagarna efter avslutad kurs. 

Med hjälp av denna enkät får KSU feedback om kursens innehåll och upplägg från eleverna. De 

övriga stegen i modellen behandlar elevernas kunskaper, förändring av beteende, samt vilka 

resultat utbildningen bedöms ha givit.  

Den elevenkät som tidigare användes på KSU var standardiserad, med samma frågor för alla 

företagets kurser. I samband med införandet av den nya utvärderingsmodellen genomgick 

enkäten en större förändring. Enligt de nya riktlinjerna ska deltagarenkäten istället ha en "låst" 

gemensam del, samt en "rörlig" kursspecifik del. Den låsta delen består av indikatorfrågor som 

kan användas för att jämföra alla KSU:s kurser, medan den rörliga delen kan anpassas till varje 

enskild kurs. På en av KSU:s utbildningsorter, Barsebäck, har man ett arbetssätt som skiljer sig 

från de övriga verken. På grund av det annorlunda sättet att arbeta, både med utbildningen 

och med elevenkäterna, har införandet av den nya enkäten fördröjts. För att även Barsebäck 

ska kunna vara med i företagets utvärderingsarbete är det nu viktigt att detta arbete 

genomförs. 

Ett problem med den nya utvärderingen är att den har införts på kort tid, vilket har lett till att 

det på Barsebäck råder viss osäkerhet kring dess syfte och genomförande. Därför finns det 

även anledning att undersöka hur de utvärderingsansvariga på huvudkontoret tänkt kring den 

nya utvärderingsmodellen, samt hur synsättet skiljer sig från det på Barsebäck. 
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1.2 – OM UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Företag lägger idag en stor mängd resurser på utbildning av sina anställda. Eftersom samhället 

präglas av ständiga förändringar vill man ha personal som är anpassningsbar, och som kan 

agera i en osäker omgivning. Utbildning anses då vara ett effektivt sätt att öka personalens 

kunskaper och färdigheter, samt att förändra sådana beteenden som inte är önskvärda 

(Pineda, 2010). Forskning visar att nio av tio brittiska organisationer genomförde någon typ av 

yrkesutbildning under år 2007. Utbildningarna anses, förutom att de leder till en höjd 

ekonomisk konkurrenskraft, även ge sociala fördelar i form av personlig utveckling och bättre 

sammanhållning hos personalen (Griffin, 2010). 

När mycket resurser läggs inom ett område krävs även tydliga resultat. Precis som med andra 

investeringar bör man kunna visa att utbildningen är relevant och lönsam (Pineda, 2010). 

Genom att genomföra en utvärdering av utbildningen kan man försäkra sig om att den haft 

önskad effekt och på så sätt motivera dess fortsatta existens. Det vill säga, har utbildningen 

gett den effekt i verksamheten som den syftade till att få? Det har dock visat sig att endast tolv 

procent av de företag som utbildar sina anställda gör en utvärdering där effekten av 

utbildningen mäts (Griffin, 2010).  

Enligt Wang & Wilcox (2006) finns det flera anledningar till att företag misslyckas med att 

genomföra systematiska utvärderingar. Antingen tror man inte på utvärderingar tillräckligt för 

att lyckas genomföra en, eller så saknas de kunskaper och resurser som krävs. Det kan även 

bero på att man är rädd för att utbildningen i själva verket inte har någon påverkan på 

organisationen, och därför inte vill se resultatet av utvärderingen.  

Att mäta effekten av utbildning har visat sig vara problematiskt på flera sätt. På företag har 

man ofta delade åsikter om vad syftet med utbildningen är, och vilken typ av effekt det 

därmed är som ska mätas. Utbildare ser ökad kunskap som en önskad effekt av utbildningen, 

medan andra menar att det är produktiviteten som ska mätas. Ett annat problem är att det 

ofta finns en mängd olika faktorer som påverkar arbetet på ett företag, och att en ökad effekt 

därför inte nödvändigtvis behöver vara ett resultat av utbildning (Berge, 2008). 

Utvärdering kan inte ses som en enskild del i utvecklingen av en utbildning, utan bör vara en 

del i varje steg av planeringen, från början till slut. Genom att ha utvärderingen i åtanke under 

alla steg i ett utbildningsprojekt, från design och utveckling till genomförande, kan man se till 

att det finns en nära koppling till organisationens mål och syften (Wang & Wilcox, 2006). 

1.3 – OM FÖRETAGET 

1.3.1 – Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU)  
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning arbetar med utbildning och kompetensutveckling av 

personalen på de svenska kärnkraftverken (Produkt- och tjänstekatalog, 2010). Företaget 

startades av de svenska kärnkraftsföretagen 1972, och tillhör sedan år 2000 

Vattenfallkoncernen. KSU:s utbildningar genomförs på verksorterna Forsmark, Oskarshamn, 

Ringhals och Barsebäck, samt vid huvudkontoret i Studsvik (Om KSU, 2011).  
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KSU genomför teoriutbildningar, både för verkspersonal och för högskolestudenter. Man 

arbetar även med simulatorträning i fullskalesimulatorer, samt träningsutbildning i verkslik 

miljö (Om KSU, 2011).  

1.3.2 – KSU:s pedagogiska grundsyn 
Den pedagogik som används i undervisningen på KSU bygger på kunskapsbildning i aktiva 

lärprocesser. Kursdeltagarna övas i att utmana, stödja och utvärdera lösningar på 

verklighetsbaserade problemställningar. Problemlösning och erfarenhetsbyte är viktiga delar i 

undervisningen, vilket leder till ett arbetssätt som baseras på reflektion och diskussioner.  

KSU:s mål är att eleven ska bli en ”reflekterande praktiker”, som kan använda olika teoretiska 

perspektiv på sin verksamhet, och utifrån dessa finna ett lämpligt sätt att praktiskt lösa de 

situationer som uppkommer på arbetsplatsen (Pedagogiska grundsyn, 2009). 

1.3.3 – KSU Barsebäck 
KSU Barsebäck är KSU:s nyaste utbildningsenhet. Idén bakom enheten dök upp under mitten 

av 2000-talet, när man började fundera på hur man skulle utnyttja lokalerna vid det nyligen 

stängda Barsebäcksverket (Strannabjer, 2010). Undervisning var ett av förslagen som dök upp i 

diskussionen, och KSU tillfrågades om de kunde tänka sig att hålla i verksamheten. Den första 

utbildningen, ”Yrkesmannaskap och säkerhetskultur” startade 2008 (Andersen, 2011). Idag 

finns cirka femton olika kurser på KSU Barsebäck (Produkt- och tjänstekatalog, 2010). De riktar 

sig till underhållspersonal och stationstekniker på kärnkraftverken, och genomförs i en 

autentisk miljö inne i det avstängda verket (Strannabjer, 2010). Genom att öva färdigheter i en 

verklig miljö kan personalen från verken även bli snabbare på sådana moment där de i de 

aktiva kärnkraftverken utsätts för höga stråldoser. 

Verksamheten på KSU Barsebäck är unik i sitt slag (Andersen, 2011), eftersom man har 

möjlighet att genomföra utbildning i ett stillastående kärnkraftverk. Bland kurserna finns bland 

annat lyftutbildning, drivdonsservice, anläggningskännedom och ventiler, pumpar, 

värmeväxlare. 

1.4 – SYFTE OCH MÅLSÄTTNING  
Detta examensarbete fokuserar i första hand på utvärdering och kvalitetsutveckling av 

utbildningsprogram. Syftet är att kartlägga innehållet i och syftet med de kurser som finns på 

KSU Barsebäck, samt att undersöka företagets syfte med den nya utvärderingsmodellen. Med 

hjälp av den information vi får om kurserna, och utifrån aktuella teorier inom enkätmetodik 

och utvärderingsmetoder, ska förslag till de kursspecifika elevenkäterna på KSU Barsebäck 

skapas. Målsättningen är att arbetet ska leda till enkätfrågor och undersökningsresultat som 

kan bidra till utvecklingen av KSU Barsebäcks kursverksamhet.  

1.5 – FRÅGESTÄLLNINGAR 
 Vad anser personalen på KSU Barsebäck att kvalitet i undervisningen är, och hur 

skapar man en elevenkät som mäter kursernas kvalitet? 

 Vad är syftet med KSU:s nya modell för kursutvärdering? 
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 Vilka skillnader finns mellan hur de utvärderingsansvariga på huvudkontoret och de 

anställda på KSU Barsebäck ser på syftet med den nya enkäten, och vad beror 

skillnaderna på? 

1.6 – AVGRÄNSNING 
Vårt arbete behandlar utvärderingsarbetet på KSU Barsebäck, samt bakgrunden till det. Vi har 

inte gjort några undersökningar på andra KSU-enheter, och känner därför inte till hur arbetet 

med kursutvärderingen går till där. Den information vi fått från utvärderingsansvarig på KSU är 

även den inhämtad med Barsebäck som fokus. 

1.7 – KURSUTVÄRDERING OCH KURSVÄRDERING 
I detta examensarbete kommer termerna kursutvärdering och kursvärdering att användas 

frekvent. På grund av de båda termernas likhet finns det en poäng i att förklara skillnaden i 

deras betydelse. En kursvärdering mäter inblandade personers åsikter om kursen, och kan 

rikta sig till exempelvis deltagare eller lärare. Kursvärderingar ger ofta en mängd nyttig 

information, men kan inte ge en fullständig bild av kursen. För att mäta indikatorer som 

deltagarnas lärande och utbildningens effekt krävs andra utvärderingsmetoder, såsom 

kunskapsprov och effektmätningar. Dessa, tillsammans med kursvärderingar, utgör delar i den 

mer övergripande kursutvärderingen. 
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2 – TEKNISK BAKGRUND 
Här följer en kortfattad beskrivning av huvudprocessen i ett kärnkraftverk med 

kokvattenreaktor, samt i mer detalj de tekniska områden som kurserna på KSU Barsebäck 

berör. En presentation ges även av kursernas syften. Tanken med detta avsnitt är att ge en 

bakgrund till vårt arbete med kursenkäterna. Målet är även att visa hur kurserna passar in i 

kärnkraftsprocessen i stort.  

 

Figur 1: Förenklad bild över ett kärnkraftverk 
1: Reaktorbyggnad  2: Reaktorinneslutning  3: Reaktortank  4: Turbinhall  5: Högtrycksturbin  6: Värmeväxlare  
7: Lågtrycksturbiner  8: Generator  9: Kondensor  10: Matarvattenpumpar  11: Bränslekutsar med kapsling   
12: Ventiler 

2.1 – OM KÄRNKRAFT 
I Sverige finns idag tio aktiva kärnkraftsreaktorer, Oskarshamn 1-3, Forsmark 1-3 och Ringhals 

1-4. Tidigare fanns ytterligare två aktiva reaktorer i Barsebäck, vilka stängdes på grund av 

Sveriges då rådande politiska linje angående kärnkraft, samt efter påtryckningar av Danmark 

(DN, Lektion 1. Förlorarna segrade – svensk kärnkraft genom tiderna, 2010). Av de tio 
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kvarvarande reaktorerna är sju kokvattenreaktorer (BWR) och de tre övriga, Ringhals 2-4, 

tryckvattenreaktorer (PWR) (DN, Lektion 2. Kärnkraft – så funkar det, 2010). Kärnkraften 

producerar ungefär hälften av Sveriges elbehov och är tillsammans med vattenkraften 

stommen i Sveriges elproduktion (Svensk-Energi, 2011).   

Ett kärnkraftverk producerar som många andra kraftverk elektricitet genom att omvandla 

vatten till ånga. Ångan leds sedan till turbiner kopplade till en generator som genererar 

elektricitet genom induktion. Vi har nämnt två olika typer av reaktorer, kokvatten och 

tryckvatten. Den största skillnaden mellan dem är att vattnet i en PWR är under så stort tryck 

att det inte förångas. Det varma vattnet värmer istället upp ett annat system med vatten som 

genererar ånga och driver turbinerna. En fördel med en PWR är att turbinsidan är åtkomlig 

under drift, på grund av att vattnet inte passerat reaktorn och inducerats med aktivitet.   

2.1.1 – Huvudprocessen i en kokvattenreaktor 
När huvudprocessen i ett kärnkraftverk beskrivs görs det oftast genom att man får följa ångans 

väg med början i reaktorn. Reaktorn (Figur 1: 3), är hjärtat i ett kärnkraftverk, och det är där 

processen äger rum som gett verket dess namn.  Kärnkraftverk utnyttjar fission, vilket innebär 

att stora atomer slås sönder till mindre. I processen frigörs energi i form av värme. Bränslet i 

reaktorn är format som små cylindriska kutsar (Figur 1: 11) som består till 97 % av U238 och 

resterande 3 % av U235. Det är den senare isotopen som står för den största delen av fissionen i 

en kärnkraftsreaktor. I reaktorn är bränslekutsarna staplade i lillfingertjocka kapslingsrör. 100 

sådana rör bildar tillsammans ett av reaktorns ungefär 450 bränsleelement som vardera är 

cirka fyra meter långa. I reaktorn täcks bränsleelementen alltid av vatten som dels är där för 

att kokas men som också har andra funktioner. Värmen från fissionen gör att vattnet i reaktorn 

kokar, och den resulterande ångan stiger mot reaktortanklocket. Under ångans väg uppåt 

torkas den med hjälp av ångseparatorer och fuktavskiljare, vilka har som uppgift att ta bort 

större vattenpartiklar ur ångan. Ångan förs sedan genom rör ut ur reaktorn och dess 

inneslutning (Figur1: 2) till turbinhallen (Figur 1: 4). 

Från reaktorn kommer ångan torr och med högt tryck in i turbinhallen och träffar först på 

högtrycksturbinen (Figur1: 5). Turbinen roterar genom att värmeenergin i ångan överförs till 

kinetisk energi i turbinen, vilket betyder att energiinnehållet i ångan minskar. På andra sidan 

turbinen är trycket lägre. Ångan får större volym och blir fuktig igen, och temperaturen 

minskar. Eftersom fukt i ångan kan skada turbinskovlarna fuktavskiljs den igen. För att höja 

verkningsgraden hettas den även upp i värmeväxlare (Figur 1: 6) innan den leds in i tre stycken 

lågtrycksturbiner (Figur 1: 7). Även här får ångan turbinerna att rotera samtidigt som den 

tappar än mer energi och expanderar. Före och efter högtrycksturbinen har ett kilo ånga 

volymen 30 liter respektive 300 liter. Samma siffror för lågtrycksturbinerna är 400 liter 

respektive 30 000 liter. Alla turbinerna sitter monterade på en lång axel och driver tillsammans 

den stora generator (Figur 1: 8) som producerar elektriciteten.  

När Ångan passerat turbinerna omvandlas den till vatten för att kunna pumpas in i reaktorn 

igen. Under turbinerna finns en stor kondensor (Figur 1: 9) som med hjälp av havsvatten kyler 

och kondenserar ångan. När ångan kommer ner i kondensorn har den en temperatur på bara 
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30°C, men är fortfarande i gasform på grund av det låga trycket. Efter att ångan kondenserats 

har vattnet, även kallat kondensatet, en temperatur på ungefär 20°C och pumpas vidare mot 

reaktorn.  

Innan kondensatet når reaktorn måste tre saker ske; det ska renas från lösta och olösta 

föroreningar, det ska värmas till ungefär 200°C, och dess tryck ska höjas. Uppvärmningen sker i 

flera steg med hjälp av ett antal förvärmare (Figur 1: 6) som tar varm ånga från turbinerna och 

värmer upp kondensatet. Vattnet värms upp i huvudsak av två anledningar; material och 

utrustning kan ta skada av termiska effekter om det är stora temperaturskillnader, reaktorns 

effekt påverkas av vattnets temperatur och en högre temperatur är här fördelaktig. Reningen 

sker i filter som sitter efter första förvärmaren eftersom filtrens effektivitet minskar vid höga 

temperaturer. Matarvattenpumparna (Figur 1: 10) reglerar trycket och flödet av vatten in i 

reaktorn och ser till att vattenflödet är lika stort in i reaktorn som ångflödet är ut ur den. Det 

går även att justera reaktorns effekt genom att styra flödet av vatten i reaktorn.  

Vattnet har nu gått sin väg genom verket och är tillbaka i reaktortanken för att påbörja en ny 

cykel.  

(Huvudprocessen - Underhållsutbildning (Kompedium), 2008) 

2.1.2 – Skyddsbarriärer 
De radioaktiva produkterna i ett kärnkraftverk skulle vid en olycka kunna orsaka stor skada, 

och utgör därför en risk för omgivningen. För att minimera följderna av en eventuell olycka 

hålls bränslet inneslutet i ett antal skyddande barriärer (se Figur 1): 

1. Bränslet 

Kutsen binder de fasta radioaktiva klyvningsprodukterna i sig. De är specialtillverkade 

för att smälta först kring 1200 grader, och först vid en smältning avges de fasta 

radioaktiva partiklarna. 

2. Bränslekapslingen 

Stoppar de gasformiga partiklarna från att läcka ut och kontaminera omgivningen. 

Stoppar även de fasta om kutsen skulle smälta, fast ytterst tillfälligt, då kapslingen 

också förstörs vid så höga temperaturer. Kapslingen påskyndar då istället en 

hydrering av vattnet, vilket ger mer vätgas. 

3. Reaktortanken 

Har tryckbärande delar som skyddar vid ett eventuellt haveri. 

4. Reaktorinneslutningen 

Skyddar omgivningen från radioaktiva partiklar, om de tre första barriärerna brustit. 

5. Reaktorbyggnaden 

Den sista barriären mot omgivningen. Byggnadens nödventilation ser här till att all 

luft passerar ett filter innan den leds ut via skorstenen. Om de övriga barriärerna 

brustit, kommer största delen av aktiviteten att vara bunden i vatten. 

I händelse av att någon av barriärerna skulle brista är tanken att nästa barriär ska kunna 

upprätthålla skyddet.  
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En av de fem barriärerna är reaktorinneslutningen. Den består av armerad betong med en 

ingjuten tätplåt och kupoler av stål, är helt gastät och håller för ett tryck på 5 bar. 

Reaktorinneslutningen skyddar omgivningen från radioaktiva ämnen genom att: 

 motstå övertryck vid ett eventuellt haveri 

 utgöra en strålskärm runt reaktortanken 

 hålla inne frigjord ånga vid rörbrott i inneslutningen 

 förhindra att luft- och vattenburet läckage sprids till omgivningen 

I anslutning till reaktorinneslutningen finner man reaktorhallen, ett serviceutrymme där man 

hanterar bränslet och reaktorns interna delar, till exempel fuktavskiljare och ångseparator. I 

reaktorhallen finns vattenfyllda bassänger där bränsle och andra radioaktiva delar kan förvaras 

utan att strålning från dem utgör en risk.  

Lyft 

För att ett kärnkraftverk ska vara lönsamt måste det kunna producera elenergi med hög effekt, 

vilket leder till att allt byggs i stor skala. Tung utrustning måste kunna flyttas, servas och 

installeras varvid lyftanordningar av olika slag måste finnas i verkets olika delar. Ingrep som till 

exempel kräver att reaktortanklocket lyfts måste ske med största precision och försiktighet då 

bara locket i sig väger uppemot 60 ton. En sådan operation innebär också att härden blir 

blottlagd med endast vatten som barriär inuti inneslutningen. Går något fel under lyftet kan 

det innebära grava säkerhetsrisker för personal och utrustning, inte bara genom risken att 

någon får något i huvudet, utan även genom strålningsfaran. 

2.1.3 – Moderatorn och styrstavarna 
I kärnkraftsprocessen används neutroner för att klyva urankärnorna. Vid varje sådan fission 

frigörs i medel 2,43 nya neutroner. Utav dessa måste en neutron i sin tur klyva en ny 

urankärna för att processen ska upprätthållas. Uran-235 har precis som andra ämnen ett så 

kallat fissionstvärsnitt, vilket är ett mått på hur stor sannolikheten är att kärnan klyvs. 

Fissionstvärsnittet är olika stort för olika energier hos neutronen. Eftersom Uran-235:s 

tvärsnitt är som störst för neutroner med låg energi, behöver de frigjorda, snabba neutronerna 

saktas ned med hjälp av en moderator (Pershagen, 2002). Moderatorn bromsar neutronerna 

genom att de krockar med kärnorna i moderatorn och på så sätt förlorar fart. En bra 

moderator bromsar in neutronerna via få krockar, utan att absorbera dem. I de svenska 

reaktorerna används vanligt vatten som moderator, men man kan även använda grafit eller 

tungt vatten (D2O). 

När moderatorns temperatur höjs vid en effektökning, sjunker densiteten, och neutronerna 

tvingas röra sig en längre väg mellan varje krock. Detta leder till en försämrad moderering, och 

utgör en viktig säkerhetsprincip. Säkerheten förstärks även av att Uran-238 vid en högre 

temperatur absorberar fler neutroner, vilket även det håller tillbaka effektökningen. 

För att reglera effekten eller helt stänga av reaktionen i kärnkraftverket används styrstavar, 

som med hjälp av drivdon och drivdonsmotorer kan skruvas in och ut ur reaktorhärden. 

Styrstavarna innehåller ämnet borkarbid, som absorberar neutroner, och på så sätt sänker 
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effekten i reaktorn. Att föra in en styrstav med hjälp av drivdonen tar ungefär fyra minuter. 

Det finns även snabbstoppsfunktion där man i nödfall, med hjälp av hydraulik, snabbt kan 

skjuta in stavarna i härden. I den händelse att styrstavarna inte skulle gå att föra in finns även 

en sista utväg, där man använder flytande bor för att stänga av kedjereaktionen. 

2.1.4 – Pumpar, ventiler och värmeväxlare 

Pumpar 

En pump har som främsta uppgift att transportera vätska eller gas i ett system. Pumpen tillför 

energi till mediet i systemet, vilket får som resultat att mediet kan:  

1. få en ökad hastighet, genom högre rörelseenergi  

2. röra sig uppåt och därmed få en högre lägesenergi 

3. röra sig från ett område med lågt tryck till ett med högre tryck, det vill säga få högre 

tryckenergi  

Beroende på vilket tryck och flöde som finns i systemet lämpar sig olika typer av pumpar olika 

bra. Här följer några exempel på var pumpar kan förekomma i ett kärnkraftverk och vad dessa 

pumpar har för funktion: 

 Kondensatpump 

Är placerad direkt efter kondensorn (Figur 1: 9) i kärnkraftsprocessen. Suger vatten 

från kondensorn vid ett mycket lågt tryck, ungefär 0,04 bar, och är därför placerad på 

en lägre nivå för att öka tillrinningstrycket och på så sätt undvika kavitation (se 

nedan: Vanliga orsaker till driftstörningar). 

 Matarvattenpumpar  

Är placerade mellan kondensorn och reaktorn i kärnkraftsprocessen. Eftersom de 

förser reaktorn med vatten måste de ge ett mycket högt tryck. Trots det har 

matarvattenpumparna (Figur 1: 10) endast ett steg, för att minimera längden på 

axeln och få en stabilare konstruktion. I vanliga fall, då pumpens funktion är att öka 

trycket, används flera steg, vilket innebär att det sitter flera pumphjul på samma axel. 

För att få ett tillräckligt högt tryck har matarvattenpumparna istället en växellåda, 

som ser till att de kan hålla ett mycket högt varvtal. 

 Huvudcirkulationspumpar 

I en kokvattenreaktor kyls reaktorhärden med hjälp av huvudcirkulationspumpar. 

Eftersom flödet i reaktorn även påverkar reaktoreffekten kan pumparna användas för 

att göra mindre regleringar av reaktoreffekten. Huvudcirkulationspumparna behöver 

till skillnad från kondensat- och matarvattenpumparna inte hålla ett högt tryck, utan 

ska istället kunna hålla ett högt flöde i reaktorn. 

 Kondensorkylvattenpumpar 

Pumpar stora mängder vatten genom kondensortuberna i kraftverkets kondensor. 

Detta för att den stora mängden ånga som når kondensorn ska kunna omvandlas till 

vatten. Även här krävs ett stort flöde, men inte särskilt högt tryck. 
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Ventiler 

En ventil är till för att helt eller delvis begränsa strömningen hos ett medium. Precis som hos 

pumparna finns det en mängd olika typer av ventiler, som är anpassade för olika 

användningsområden. När man väljer ventiltyp tar man bland annat hänsyn till funktion, 

medium, tryck och temperatur, anslutningar, samt hur ventilen ska manövreras. Ventilerna i 

ett kärnkraftverk kan ha en av tre olika uppgifter: 

1. Styrning och kontrollering av processen 

Denna typ av ventiler kan exempelvis användas för att reglera tryck och flöde i 

systemet, isolera inneslutningen från omgivningen genom att stänga till de rör som 

går genom inneslutningens vägg (figur 1: 12) eller öppna ledningar som leder 

tillfälliga flöden. 

2. Skydd av system och omgivning 

Säkerhetsventiler finns bland annat till för att skydda mot över- eller undertryck, och 

därmed hindra rör och komponenter från att skadas. Ventiler med 

säkerhetsuppgifter bör av naturliga skäl vara oberoende av extern energi för 

manövrering till säkert läge. För att detta ska vara möjligt använder man sig av 

ventiler som är egenmediestyrda, det vill säga de använder sig av det tryck som finns 

i systemet vid manövrering. 

3. Underlättande av service och provning 

I kärnkraftverket finns service- och dräneringsventiler, som används vid service och 

provning. Dräneringsventilen används när systemet ska tömmas, samt för att släppa 

ut luft vid uppfyllning. Serviceventilerna finns till för att man ska kunna serva, 

demontera och prova komponenter utan att tvingas tömma systemet. 

Värmeväxlare 

Värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de 

kommer i kontakt med varandra. En värmeväxlare fungerar genom att medierna strömmar 

förbi varandra, frånskilda av en vägg som leder värme. Väggen kallas för värmeöverförande yta 

och kan vara konstruerad på olika sätt beroende på användningsområde. En värmeväxlare vars 

mål är att kondensera ånga till vätska kallas för kondensor, och en som tvärtom förvandlar 

vätska till ånga för förångare eller ånggenerator. 

I ett kärnkraftverk finns värmeväxlare på flera ställen (Figur 1: 6). Kondensorn under 

lågtrycksturbinerna, där ångan kondenseras med hjälp av havsvatten, är också ett exempel på 

en värmeväxlare. I tryckvattenreaktorer är de stora ånggeneratorerna värmeväxlare. Det heta 

vattnet från reaktorn leds i rör in i behållare med annat vatten som kokas och driver turbiner.  

Vanliga orsaker till driftstörningar 

För att kunna hantera eventuella fel som uppstår vid användandet av pumpar, ventiler och 

värmeväxlare, kan det vara bra att känna till de vanligaste orsakerna till driftstörningar: 

 Erosion 

Vid extremt höga vattenhastigheter eller föroreningar i mediet kan det uppstå 

slipmärkesliknande erosionsskador i pumphus och på pumphjul. Erosionsskador är 
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även vanliga i ventiler, där de orsakas av flashing. Flashing innebär att trycket i en 

vätska sänks, och vätskan börjar koka. Ångan gör att volymen ökar och det blir trångt 

i ventilen. I förvärmare kan erosion uppstå vid läckage, genom att vatten sprutar ut 

och skadar intilliggande tuber. 

 Kavitation 

Ett lokalt lågt tryck i en vätska kan, precis som vid flashing, leda till att en liten del av 

vätskan börjar koka. Vattenånga bildas, som kondenseras igen när trycket återgår till 

det normala. Vid kondensationen imploderar mediet, och en skada kan uppstå på 

materialet i pumpen eller ventilen. 

 Korrosion 

Vid dåligt val av material kan pumpar drabbas av korrosion. Korrosion leder till 

rostangrepp och sprickbildningar, och i värsta fall till att delar av pumpen långsamt 

försvinner. Läckage på grund av att manuellt reglerade ventiler dras åt för hårt eller 

för löst kan även det leda till korrosion. 

 Självförvållade skador på pumpar 

Förutom skador som beror på yttre omständigheter kan pumpar även drabbas av 

självförvållade skador. Sådana kan exempelvis bero på vibrationer, läckage, onormal 

tryckuppsättning i pumpmediet eller varmgång i lager. 

2.1.5 – Vibrationsmätning 
I kärnkraftverken finns en mängd olika roterande maskiner, till exempel generatorer, turbiner 

och pumpar. När maskinerna roterar kan det uppstå vibrationer, något som kan leda till 

utmattningsbrott, slitage och onödiga driftavbrott. För att undvika detta genomförs 

regelbundna vibrationsmätningar på alla roterande maskiner på kraftverken. Mätningarna kan 

gå till på två sätt, antingen genom stationär övervakning, eller med portabel utrustning. 

Stationär övervakning gör man på stora maskiner som är viktiga för drift och säkerhet. 

De vanligaste orsakerna till att vibrationer uppstår är uppriktningsfel, obalans, lagerskador 

samt olika typer av elfel. Utav dessa orsaker är obalanser av olika slag den vanligaste. En 

obalans uppstår då tyngdpunkten hos den roterande kroppen skiljer sig från rotationscentrum, 

vilket resulterar i en radiell obalanskraft. 

Eftersom vibrationsmätningar inte är något nytt område, finns det en mängd erfarenheter att 

använda sig av. Mätningar av relationen mellan vibrationsnivå och skador har lett till 

vibrationsnormer som även kan användas på kärnkraftverken. 

2.1.6 – El 
De svenska kärnkraftverken är till för att leverera energi i form av elektricitet till stamnätet 

med en spänning på 400kV. Elektriciteten ska produceras och transformeras till rätt spänning 

innan industri och hushåll kan ta del av den. Ett kärnkraftverk under drift producerar själv den 

el som krävs för att driva alla system som gör elproduktionen möjlig. Vid uppstart däremot, är 

verket beroende av en alternativ källa för att driva instrument och liknande. Verken har ett 

avancerat elektriskt nät med olika spänningar för att mata olika system med rätt spänning, allt 

från 24V till 10kV. Eftersom driften av ett kärnkraftverk måste vara säker, består verkets elnät 
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av flera reservkällor, vanligtvis batterier och gasturbiner/dieselgeneratorer. Verken är även 

byggda enligt övertalighetsprincipen (redundans), som ännu en säkerhetsåtgärd. Om ett 

kylsystem kräver två pumpar för att fungera byggs det tre eller fyra pumpar för det systemet. 

På så sätt finns det alltid en reserv ifall något skulle gå fel. För elsystemet innebär detta att allt 

som krävs för att driva en av pumparna är kopplat till en egen matning som är oberoende av 

de andra.  

Vid nyinstallation eller ändring i befintlig anläggningsdel som rör elektricitet måste vissa 

kriterier uppfyllas. Det ska vara fackmannamässigt utfört. Det ska vara utfört enligt 

instruktionen, så att funktion och installation är rätt dokumenterad. Alla säkerhetsföreskrifter 

ska vara uppfyllda. Till sist är det viktigt att närliggande utrustning eller annan funktion inte 

påverkas.  

Vid oaktsam hantering kan elektricitet leda till allvarliga personskador, skadad utrustning, 

utebliven funktion av system och förseningar i driften. 

2.1.7 – Elektroniska styrsystem 
Combiflex är ett modulsystem för enkel installation av insticksapparater med olika funktion 

som tillsammans bildar en komplett utrustning för skydd, styrning och övervakning av 

elanläggningar. Modulerna kopplas samman med kablar och monteras i för ändamålet avsedda 

skåp. Systemet har många fördelar, däribland enkel och snabb installation, service och 

utbyggnad, kompakt uppbyggnad samt uppfyller en rad starkströmstekniska krav.  

Combimatic består av ett antal kretskort avsedda för att bygga upp digitala logikutrustningar. 

Combimatic lämpar sig väl i en kärkraftsteknisk miljö eftersom det går att bygga system som 

minimerar skadeverkningar vid eventuella feltillstånd. Tekniken lämpar sig väl i processer som 

normalt hade använt sig av reläuppbyggda utrustningar. Jämfört med reläsystem ger 

Combimatic lägre kostnader, möjligheter till större automatiseringsgrad, enklare montage och 

drift, högre driftsäkerhet samt bättre samarbete med andra system.  

Combitrol är ett analogt styr- och reglersystem som med lätthet kan kombineras med en 

överordnad digital styrning, till exempel Combimatic. Enheterna som ingår tar och ger signaler 

från olika givare och ställdon. Signaler som kommer in, omvandlas i en enhet och skickas till 

nästa för behandling. En annan enhet kan sedan omvandla instruktioner till rätt sorts signaler 

till processen i fråga.  

Combitrol hanterar signaler och behandlar dem, Combimatic står för logiken och Combiflex är 

byggsystemet som används för att bygga utrustningen. På Kärnkraftverken finns många 

processer som styrs genom dessa system, det kan vara pumpar, ventiler, motorer och 

mätpunkter. Till exempel kan start- och stopfunktioner automatiseras. 

2.1.8 – Säkerhetskultur på kärnkraftverken 
Produktion av el med hjälp av kärnkraft innebär en risk för omgivningen, eftersom det i verket 

förekommer stora mängder joniserande strålning. Strålningen kan antingen komma från de 

ämnen som uppstår vid klyvningen av uranatomerna, eller från annat material som aktiverats 
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genom neutronbestrålning och blivit radioaktivt. För att undvika risker som personskador, 

dosbelastning till personal och utsläpp av farlig strålning, är det viktigt att man har tydliga 

regler för hur arbetet ska gå till på kärnkraftverken, samt att personalen tar ansvar för att 

dessa regler uppfylls. Man brukar säga att man strävar efter att ha en god säkerhetskultur, och 

ett gott yrkesmannaskap. 

Med säkerhetskultur menas i huvudsak de regler som finns inom kärnkraftsindustrin. 

Föreningen WANO, som samlar världens alla kärnkraftverk, har ställt upp principer för en stark 

säkerhetskultur. Bland dessa hittar man bland annat ”säkerheten främst”, ”alla är ansvariga”, 

”ifrågasättande attityd” och ”lärande organisation”.  

Regler fyller dock ingen funktion om de inte följs av personalen. Yrkesmannaskap handlar om 

attityder och beteende.  Det innebär att man tar ansvar för att följa uppsatta regler och 

rutiner, samt att man är uppmärksam på eventuella fel som förekommer i arbetet. På 

kärnkraftverken arbetar man efter en princip som kallas STARK. STARK beskriver hur man bör 

agera om man upptäcker att något på verket inte är som det ska, och står för Stanna upp – 

Tänk efter – Agera – Reflektera – Kommunicera. Ett arbetssätt som bygger på reflektion och 

kommunikation hjälper personalen att så tidigt som möjligt upptäcka och uppmärksamma de 

fel och risker som uppstår på arbetsplatsen. 

Något som blir extra viktigt på en arbetsplats där små fel kan leda till allvarliga konsekvenser, 

är att man håller ordning och reda omkring sig, att man är noggrann med dokumentationen, 

och ser till att allt material är i gott skick. Genom goda rutiner för ordning och reda minimerar 

man risken för störningar på grund av till exempel bränsleskador, komponenthaverier och 

ökade strålningsnivåer. 

2.2 – KURSERNA VID KSU BARSEBÄCK 

2.2.1 – Yrkesmannaskap och säkerhetskultur 
Yrkesmannaskap och säkerhetskultur är en så kallad ”mjuk kurs”, som fokuserar på 

deltagarnas attityder och beteenden snarare än specifika kunskaper.  I kursen ingår teori och 

diskussion kring begreppen säkerhetskultur och yrkesmannaskap, skyddsronder, övningar i 

ordning och reda, samt felförebyggande metoder. Deltagarna planerar och genomför även 

arbeten i anläggningen, och reflekterar kring dessa utifrån de begrepp de lärt sig i kursen. 

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna uppvisa gott yrkesmannaskap och god 

säkerhetskultur vid arbete i kärnkraftverk. 

(Reaktorhall/Containment (Kompedium), 2005) 

(Huvudprocessen - Underhållsutbildning (Kompedium), 2008) 

(Policy för Ordning och Reda, 2010) 

2.2.2 – Reaktorhall och reaktorinneslutning 
I kursen Reaktorhall och reaktorinneslutning ingår teori kring reaktor och reaktornära system, 

regler för arbete i reaktorhall och reaktorinneslutning samt verktyg och utrustning. Målet med 

kursen är att deltagarna på ett säkert sätt ska kunna genomföra de arbetsuppgifter som ingår i 
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området reaktorunderhåll vid en standardavställning eller revision. Vid avställning och revision 

utförs reparationer och underhåll på verket och under en revision byts även cirka en fjärdedel 

av bränslet ut. För att kunna byta bränsle behöver kupol, tanklock och interna delar lyftas ur 

tanken och förvaras i bassängerna. Dessa ska sedan lyftas tillbaka när det nya bränslet är i 

tanken. Att förstå denna process och dess risker samt behärska dessa arbetsuppgifter är 

kursens syfte.   

(Reaktorhall/Containment (Kompedium), 2005) 

2.2.3 – Ventiler, pumpar och värmeväxlare 
Kursen innehåller teori om pumpar, ventiler och värmeväxlares uppbyggnad och funktion. 

Deltagarna får arbeta med olika typer av pumpar, ventiler och värmeväxlare i ett nedmonterat 

skick, samt studera dem på sin plats i anläggningen.  

Kursen är till för nyanställda stationstekniker, underhållstekniker och underhållsingenjörer. 

Kursen kan även ges i separata moduler; pumpar, värmeväxlare och ventiler. Målet med 

kursen är att deltagarna ska få den grundläggande kunskap som krävs för att de ska kunna 

genomföra sitt arbete vid rondering och tillståndskontroll av pumpar och värmeväxlare, samt 

för att på plats i anläggningen kunna manövrera och hantera olika typer av ventiler i enlighet 

med regler och rutiner.  

(Pumpar, grund (Kompendium), 2005), (Ventiler (Kompedium), 2005), (Värmeväxlare 

(Kompedium), 2005) 

2.2.4 – Vibrationsmätning  
I kursen Vibrationsmätning ingår momenten vibrationslära, vibrationsmätning och analys av 

vibrationer. Deltagarna får lära sig teorin bakom vibrationer; vad de är för något, vilka enheter 

som används för att mäta dem och hur de kan uppkomma. Man går igenom hur vibrationer 

mäts; olika mätmetoder, hur de mäts på olika maskiner, rekommenderade vibrationsnivåer 

och olika typer av mätutrustning. Slutligen talar man även om hur uppmätta data bör 

analyseras och tolkas. Syftet med kursen är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att 

kunna genomföra vibrationsmätning på kärnkraftverken, och minimera de skador som för 

stora vibrationer kan leda till. Genom att utbilda personalen inom detta område kan man 

minimera underhållskostnaderna på verken, och undvika haverier. Genom noggrann 

vibrationsmätning får verken även rätt till en lägre försäkringspremie på stora komponenter. 

(Vibrationsmätning (Kompendium), 2005) 

2.2.5 – Combimatic, Combitrol och Combiflex 
Combifamiljen är uppdelad i två kurser på KSU Barsebäck, en för underhåll och en för 

montage. Underhållskursen riktar sig till underhållsingenjörer och nya konstruktörer medan 

montagekursen riktar sig till montörer och har fokus på praktiska övningar. Kursdeltagarna lär 

sig uppbyggnad och funktion, konstruktion, montage samt provning/felsökning.  

Elektroniken i dessa utrustningar styr många olika funktioner i verken och det är oerhört viktigt 

att dessa fungerar som det ska. Kompetens inom området säkerställer säker drift men även 
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säkerhet i form av ett väl fungerande maskineri. Deltagarna lär sig att jobba efter de regler och 

rutiner som finns på varje verk för att gott yrkesmannaskap ska uppnås. Arbetet innebär 

hantering av elektrisk utrustning, och det är viktigt att alla rutiner efterföljs. Annars finns risk 

för personskador eller skador på utrustning.  

(Combiflex/Combimatic (Kompendium), 2005) 

2.2.6 – Drivdonsservice 
I kursen ingår grundläggande teori i reaktorfysik, samt teori kring reaktor, inneslutning och 

styrstavar. Man behandlar även säkerheten och de risker som finns vid arbete på ett 

kärnkraftverk. Deltagarna får studera drivdonens uppbyggnad och funktion, hur de 

kontrolleras och provas, samt vad som kan gå fel i drift. I kursen ingår demonstrationer och 

praktiska övningar i anläggningen, där man lär sig de olika moment som ingår i en 

drivdonsservice, samt lär känna arbetssätt och organisation för arbetet. Målet med kursen är 

att deltagarna ska ha den kompetens som krävs för att, tillsammans med en erfaren kollega, 

kunna genomföra drivdonsservice på ett säkert sätt enligt instruktioner och checklistor. 

(Drivdonsservice (Kompendium), 2011) 

2.2.7 – Lyft 
På Barsebäck finns det en grön och en gul lyftutbildning. Den gröna är en grundutbildning där 

deltagarna lär sig regelverk, terminologi, att bemästra de olika rollerna vid lyft samt utföra 

detta praktiskt. Kursen ger deltagarna behörighet att lyfta laster som väger mindre än tre ton. 

Den gula kursen är avsedd för de som ska manövrera de stora traverserna som finns på verken 

och som lyfter de stora lasterna.  

Kurserna ska ge personalen som jobbar med lyft den kunskap och praktiska färdighet som 

krävs för de utmaningar lyften på verken ger. Lasten ska säkras, lotsas och köras genom de 

relativt trånga utrymmen som finns på verken utan att riskera personer eller utrustning. 

2.2.8 – Provning El och I/C 
Vid arbete med elektricitet kommer säkerhet i första hand, rätt utförd montering och 

efterföljande provning minskar risken för skador och ökar chansen för driftsäkerhet. Kursen 

riktar sig mot nyanställda som ska arbeta med montage och provning av el och 

Instrument/Control-utrustning. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment 

utförda på riktig utrustning. Kursdeltagarna får lära sig provningens grunder, utföra 

kretskontroll, spänningssättning samt kretsfunktionskontroll. Flera exempel på vad som kan gå 

fel tas upp, och kursen ska ge deltagarna den kunskap som krävs för att kunna arbeta 

självständigt på ett korrekt sätt i verken.  

(Provning el och I/C (Kompendium), 2005) 

2.2.9 – Anläggningskännedom 
Ett kärnkraftverk arbetar under en relativt enkel princip beskriven ovan i huvudprocessen. 

Många kan säkert beskriva processen i stora drag men få har besökt ett riktigt kärnkraftverk. 
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Kursen ger de som ska arbeta i eller i anknytning till ett kärnkraftverk möjlighet att bekanta sig 

med Barsebäcksverket både i teori och verklighet och på så sätt få en bild av hur ett 

kärnkraftverk kan se ut och fungerar. Kursen riktar sig till de som är nya i branschen, inte tillhör 

kategorin driftpersonal och har liten kännedom om en kärnkraftsanläggning. Under tre dagar 

får deltagarna lära sig om och se huvudprocessen, de elektriska systemen och de olika 

säkerhetssystemen. Symboler på ritningar och scheman får en verklig motsvarighet.  

2.2.10 – Praktiskt driftmannaskap 
Praktiskt driftmannaskap är en del av basutbildningen för blivande stationstekniker. Kursen är 

tänkt som arbetsplatsträning efter genomförda teoripass på hemmaplan. Barsebäcksverket ger 

möjlighet för deltagarna att öva framtida arbetsuppgifter i en säker men verklighetstrogen 

miljö.  
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3 – TEORETISK BAKGRUND 

3.1 – NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE 
Att kunna diskutera kursverksamheten hos KSU Barsebäck underlättas av en viss insyn i de 

pedagogiska teorier som ligger till grund för deras undervisning. Här följer en översikt som 

beskriver några vanliga sätt att se på lärande, samt en närmare presentation av två perspektiv 

på lärande som passar väl in på verksamheten på KSU Barsebäck, det sociokulturella och det 

pragmatiska. 

3.1.1 – Kommunikation och lärande – en tillbakablick 
I verksamheter som sysslar med utbildning finns alltid inbyggda föreställningar om hur lärande 

går till, och om hur man bör kommunicera för att få människor att ta till sig kunskaper och 

färdigheter. Sådana föreställningar kan vara såpass väl etablerade i verksamheten att de som 

undervisar följer dem utan att vara medvetna om vilka de är, och utan att se några möjliga 

alternativ (Säljö, 2000, s. 47).  

Pedagogiken har länge dominerats av två olika traditioner när det gäller synen på lärandet, 

behaviourismen och kognitivismen (Säljö, 2000, s. 48). Enligt behaviourismen finns kunskapen 

utanför individen, uppdelad i lämpligt stora enheter. Individen tar emot kunskapsbitarna en 

och en, och bygger sedan upp sin kunskap genom att foga ihop bitarna. Behaviourismen tar 

inte hänsyn till företeelser som tänkande, reflektion eller språk. Önskvärda beteenden skapas 

genom operant betingning, en form av belöningssystem där positiva aktiviteter uppmuntras 

(Säljö, 2000, ss. 52-53).  

Kognitivismen, det nyare av de två synsätten, går djupare in på människans sätt att behandla 

information. En viktig del i kognitivsmen är konstruktivismen, som beskriver hur individen 

aktivt konstruerar sin kunskap och förståelse, istället för att passivt ta emot den (Säljö, 2000, 

ss. 55-56). Jean Piaget, en av förgrundsfigurerna för kognitivismen, talade för en skola där 

eleverna fick upptäcka saker på egen hand. Han menade att det enda sättet att få elever att 

fullständigt förstå något var att låta dem upptäcka det själva, och att läraren genom att 

undervisa hindrade eleverna från denna fullständiga förståelse (Säljö, 2000, s. 58). 

De två nämnda sätten att se på lärande har haft stor påverkan på undervisningen i skolor och 

andra utbildningsverksamheter, och lever kvar än idag. Vad man dock inte nämner i dessa 

teorier, som gör att de blivit starkt ifrågasatta, är den sociala aspekten på lärande. Hur 

påverkas lärandet av den sociala kontexten? 

3.1.2 – Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij var en rysk lärare och sedermera psykolog under början av 1900-talet som lade 

grunden till den kulturhistoriska skolan ur vilken det sociokulturella lärandeperspektivet har 

vuxit fram (Stensmo, 1994, s. 151). Människan är en kulturell varelse, där kulturen är den 

uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser människan tillskansar sig genom 

interaktion med omvärlden (Säljö, 2000, s. 29). Det kanske mest utmärkande draget hos 

människan som art är vår förmåga att lära samt ta vara på erfarenheter och använda dessa i 

framtida situationer (Säljö, 2000, s. 13). Vi har skapat samhället och kulturen och det är däri all 
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vår kunskap finns. Människan föds in i en bestämd kultur där den blir en del av kulturen, lär av 

den och förändrar den (Stensmo, 1994, s. 158). Språket är det viktigaste verktyget vi har för att 

mediera kunskap till varandra, och grunden i det sociokulturella lärandeperspektivet blir 

således de kommunikativa processer individen använder sig utav för att skapa nytt lärande 

(Säljö, 2000, s. 37). 

Vygotskij myntade även uttrycket proximala utvecklingszonen, som beskriver skillnaden på det 

en individ kan lära sig med respektive utan stöd av någon med mer kunskap (Säljö, 2000, s. 

120). Lärande sker inom denna zon först i form av yttre kommunikation med omvärlden och 

sedan en inre kommunikation för att etsa fast den nya kunskapen. Det nya lärandet som 

individen fått utgör nu början till nästa proximala utvecklingszon (Stensmo, 1994, s. 164).  

Det sociokulturella lärandeperspektivet är baserat på faktumet av att vi lever och lär i sociala 

och kulturella situationer. Få saker som vi lär oss idag lär vi oss helt på egen hand utan verktyg 

eller genom hjälp av andra. De verktyg vi använder är fulla av kulturella meningar och kunskap 

samlade av andra människor. Att lära av varandra och dela kunskap och erfarenheter är 

nyckeln till att utveckla vårt samhälle och vår kultur.  

3.1.3 – Pragmatism och progressiv pedagogik 
Pragmatismen är en filosofi som växte fram i USA under slutet av 1800-talet. Enligt denna 

filosofi ligger meningen hos ett påstående eller en idé i dess praktiska konsekvenser (NE.se: 

pragmatism), det vill säga dess värde vid lösningen av ett problem (Stensmo, 1994, s. 169). En 

av de främsta representanterna för den pragmatiska pedagogiken var amerikanen John Dewey 

(1859 – 1952), vars tankar fick stor betydelse för pedagogiken under första halvan av 1900-

talet (Dewey, 2004). Enligt Deweys teorier utvecklas människan i samspel med sin omvärld. 

Han talar för en utbildning där eleverna får pröva och experimentera, och där elevernas 

intresse och aktivitet ligger till grund för arbetet. Teori och praktik är för Dewey inte varandras 

motsatser, utan varandras förutsättning (Dewey, 2004, s. 17). Dewey lade stor vikt vid den 

enskilde elevens fria utveckling, och talade för en skola som speglar samhället, där eleverna 

arbetar med praktiska, verklighetsrelaterade problem (Dewey, 2004, s. 19). Deweys 

pragmatism är även nära förknippad med progressivismen, en reformpedagogisk rörelse som 

bland annat kännetecknas av elevaktivitet, problemlösning och samarbete (Stensmo, 1994, ss. 

214-215). 

Reflektivt tänkande 

I ett samhälle som är i ständig förändring kommer människan ofta att utsättas för nya, 

främmande situationer. För att kunna hantera sådana situationer, och utvinna kunskap ur 

dem, använder människan sig enligt Dewey av reflektivt tänkande. Vid reflektivt tänkande 

sorterar och organiserar människan alla de idéer som strömmar genom medvetandet utifrån 

deras konsekvenser. Genom ett reflektivt tänkande kan människan gå från tvivel och 

tveksamhet till ett undersökande tillstånd, för att finna material som löser tvivlet och 

tveksamheten. Ett reflektivt tänkande är värdefullt, eftersom det ger kontroll över oklara 

situationer (Stensmo, 1994, s. 172). 
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Erfarenhet som grund för utbildning 

Enligt Dewey är lärande en dialektisk process, det vill säga en process som behandlar 

uppkomsten och lösningen av en motsägelse. Här handlar det om en motsägelse mellan 

erfarenheter och begrepp, och nya observationer och handlingar. Erfarenheter konstrueras 

enligt Dewey i samspelet mellan individen och dess omgivning (Bron & Wilhelmson, 2004, s. 

106).  

Dewey talar i sin text ”Erfarenhet och utbildning” om sambandet mellan begreppen erfarenhet 

och utbildning. Han menar att den nya pedagogiken, progressivismen, bygger på en nära 

relation mellan de två begreppen (Dewey, 2004, s. 168), och att all verklig utbildning i själva 

verket sker genom erfarenhet (Dewey, 2004, s. 171). Detta innebär dock inte att erfarenhet 

och utbildning är samma sak. Enligt Dewey finns det erfarenheter som är icke-bildande, som 

kan begränsa eller hejda tillväxten av ytterligare erfarenheter (Dewey, 2004, ss. 171-172). 

Dewey använder sig av begreppen kontinuitet, växande och riktning för att skilja mellan 

bildande och icke-bildande erfarenheter (Dewey, 2004, s. 176). Principen om kontinuitet i 

erfarenheter innebär att varje ny erfarenhet både tar upp något från de tidigare 

erfarenheterna, och påverkar kvaliteten hos efterföljande erfarenheter (Dewey, 2004, s. 178). 

Om en individ med hjälp av erfarenheter kan växa i riktning mot ett utsatt mål, som i sin tur 

ger möjlighet till växande i nya riktningar, kan erfarenheterna sägas vara bildande (Dewey, 

2004, ss. 178-179).  
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3.2 – KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING 
Några som kommit långt med sitt arbete inom utvärdering av utbildning är de svenska 

universiteten och högskolorna. Många års erfarenhet av kvalitetsutveckling har lett till goda 

kunskaper som kan utnyttjas även inom företagsvärlden. Här presenteras 

undersökningsresultat och erfarenheter från olika utvärderingsprojekt på de svenska 

lärosätena.   

3.2.1 – Kursvärderingar ur ett lärandeperspektiv 
Enligt en undersökning kring kursvärderingar som genomförts av högskoleverket finns det 

inom högskole- och universitetsvärlden i Sverige två huvudsakliga perspektiv på 

kursvärderingar. Antingen används de som ett verktyg för ökat studentinflytande, eller som ett 

hjälpmedel i lärosätenas och institutionernas kvalitetsarbete. Gemensamt för dessa synsätt är 

att man fokuserar på betydelsen av studenternas lärande (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, s. 

13). 

Inom kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling innebär ett lärandeperspektiv bland annat att 

fokus flyttas från lärarens förmåga att lära ut, till de möjligheter och förutsättningar som finns 

för studentens eget lärande. Pedagogiska metoder, resurser, samt studentens förkunskaper 

och motivation är exempel på sådana förutsättningar. Kursvärderingens resultat blir då ett 

mått på kvaliteten hos lärandemiljön, och kan användas för att genomföra olika typer av 

förbättringar (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, s. 13). Undersökningar visar även att man kan 

underlätta studenters förståelse och förbättra lärandet genom att låta dem ha kontroll över 

studierna (Appelqvist & Arvidsson, 2004, s. 23). 

Studenternas kursvärderingar utgör en viktig del i helhetsbedömningen av en kurs eller 

utbildning, den så kallade kursutvärderingen (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, s. 13). 

Kursutvärderingen bör även innehålla annan information som kan ligga till grund för en 

bedömning av kursen, till exempel lärarens kommentarer och förslag till åtgärder och viktiga 

dokument som kursplaner, litteraturlistor och budgetramar (Ekstrand, 2004, s. 61). 

3.2.2 – Lärande 
För att kunna bedöma en utbildnings kvalitet krävs en diskussion kring vad lärande egentligen 

är och hur det går till. Vi har tidigare sett exempel på olika vetenskapliga teorier kring lärande. 

Dessa teorier kan användas för att svara på frågan om vad det egentligen är som ska 

utvärderas i en utbildning. Sjöberg och Wictor (2004) vid Halmstads Högskola använder sig av 

Ileris teorier om lärandets spänningsfält för att beskriva lärande. Enligt hans teorier består 

lärandet av tre olika processer; den kognitiva, den psykodynamiska och den samhälleliga. Med 

detta menas att lärande är beroende av både kognitiva processer, psykodynamiska mönster, 

som känslor, attityder och motivation, och samspelet med omgivningen. Alla dessa processer 

bör därmed finnas med för att få ett helhetsperspektiv i kursvärderingen (Sjöberg & Wictor, 

2004, s. 74). 

Kursvärderingar påverkas av hur man väljer att se på ansvarsförhållandena i verksamheten. 

Man kan beskriva olika synsätt som antingen undervisningsfokuserade och lärandefokuserade. 
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Vid ett undervisningsfokuserat synsätt ligger ansvaret för kvaliteten hos läraren. Lärandet ses 

som en produkt av undervisningen, och kvaliteten höjs genom exempelvis mer undervisning 

eller bättre anpassning efter eleverna. Detta synsätt är problematiskt, eftersom det lägger allt 

ansvar på läraren, och därmed inte kommer åt faktorer som ligger bortom lärarens kontroll. 

Det leder även ofta till att kursvärderingarna blir ett underlag för eleverna att kräva saker av 

läraren, som lätt tvingas in i en försvarsställning. Ett lärandefokuserat synsätt innebär en mer 

komplicerad relation mellan lärande och undervisning, där lärandets kvalitet ligger i fokus. 

Ansvaret för lärandet fördelas mellan lärare och elever, och lärandet uppstår när alla de 

inblandade tar gemensamt ansvar för att förbättra helheten (Borell & Roxå, 2004, s. 50).  

3.2.3 – Utvärderingar och kvalitet 
I samband med kursvärderingar används ofta begreppet kvalitet. Detta kan vara problematiskt, 

då kvalitet inte är ett tydligt definierat begrepp, utan kan betyda olika saker för olika personer. 

Genom att sätta upp tydliga kriterier för vad som menas med kvalitet, kan man dock uppnå en 

objektivistisk hållning till begreppet, det vill säga ett synsätt som är gemensamt för alla 

inblandade. Ett krav för att en kurs ska kunna utvärderas från ett objektivistiskt perspektiv är 

att det finns tydliga kursmål att använda sig av. Utifrån dessa mål kan man sedan formulera 

indikatorer på kvalitet (Sjöberg & Wictor, 2004, ss. 73-74). 

Kursvärderingen bör inte ses som ett sätt att betygsätta läraren eller detaljer i undervisningen, 

utan som en möjlighet att värdera lärandemiljön och kursens måluppfyllelse. Annars finns det 

en risk att nivån på kursen sänks, och att nödvändiga moment tas bort för att göra eleverna 

nöjda. Detta kan i själva verket sänka kvaliteten hos kursen istället för att höja den. Målet med 

en kursvärdering är inte i huvudsak att uppnå kundtillfredställelse, utan att åstadkomma en 

förbättring av studenternas lärande (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, ss. 14-15) (Warfvinge, 

Andersson, & Borell, 2004, s. 121). Studentkåren på Borås Högskola menar att det finns ett 

tydligt kundtänkande i kursutvärderingar, och arbetar för att öka kvalitetstänkandet genom att 

förflytta fokus från studenternas synpunkter till kursmål och generella mål för 

högskoleutbildning (Appelqvist & Arvidsson, 2004, s. 28). 

3.2.4 – Metoder för kursvärdering 
På de svenska universiteten och högskolorna finns en mängd olika åsikter om hur en 

kursvärdering bör se ut. Utformningen styrs i första hand av vad användaren tror sig kunna få 

ut av resultatet (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, s. 15). De vanligast förekommande syftena med 

en kursvärdering kan delas upp i tre olika kategorier; kontroll, information och utveckling. En 

kontrollerande kursvärdering undersöker om utbildningen fungerar, och är av intresse för 

verksamhetens ledning, medan resultaten från den informativa riktar sig till exempelvis 

presumtiva studenter. Om kursvärderingens syfte är utveckling strävar man efter att förändra 

och kvalitetsförbättra kursen. Undersökningsresultat från bland annat högskolan i Borås visar 

att kursvärderingar ofta har en kontrollerande funktion (Appelqvist & Arvidsson, 2004, s. 28). 

Utvärderingar delas ofta upp i två olika kategorier; summativa och formativa. En formativ 

utvärdering sker ofta under kursens gång, och har som syfte att förändra eller förbättra en 

kurs eller utbildning, medan en summativ utvärdering är avslutande, och till för att bedöma 
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effekter eller utfall. När syftet med en utvärdering är kontroll eller information, är den oftast 

av summativ art, medan formativa utvärderingar används för att utveckla verksamheten 

(Appelqvist & Arvidsson, 2004, ss. 28-29). 

Vid Lunds Universitet används en utvärderingsmetod som kallas operativ utvärdering. Den är 

av formativt slag, och har som mål att under kursens gång generera data som kan användas i 

undervisningen för att utveckla lärprocessen och öka elevernas förståelse. Genom att 

genomföra regelbundna, små undersökningar får läraren insyn i elevernas lärprocess, 

kunskaper och lärsituation, vilket möjliggör förbättringar i undervisningen under pågående 

kurs (Borell & Roxå, 2004, s. 54). Ett liknande system finns även på Malmö Högskola, där man 

genomför så kallade temperaturtagningar under kursens gång (Hellström, 2004, s. 140). Den 

operativa utvärderingen kompletteras sedan med en rapporterande utvärdering vid kursens 

slut. Den rapporterande utvärderingen har ett tvådelat syfte. Den ska dels undersöka och 

dokumentera faktorer som är viktiga för undervisningens kvalitet, och dels bidra till en 

kvalitetshöjande dialog mellan lärare, studenter, och andra involverade i kursen (Warfvinge, 

Andersson, & Borell, 2004, s. 120). 

Enligt litteratur inom området bör man sträva efter att skapa kursvärderingar som är 

anpassade efter varje specifik grupp och kurs. Trots det har standardiserade webbenkäter 

blivit ett populärt system, som införts på många utbildningar i Sverige. De webbaserade 

enkäterna används i huvudsak som en del av en summativ utvärdering, efter att kursen är 

avslutad (Heldt-Cassel & Palestro, 2004, s. 16). Vid Högskolan Kristianstad har man tagit fram 

ett policydokument som uppmanar till både formell och informell muntlig kommunikation 

mellan lärare och elever under kursens gång, i kombination med en webbaserad slutenkät i 

programmet eVal. Enkäten genomförs gemensamt i en datorsal, något som gör att man får 

möjlighet till snabb återkoppling till studenterna (Ekstrand, 2004, s. 60). Denna metod gör även 

att man kringgår problemet med dålig svarsfrekvens på webbaserade enkäter (Rytting & 

Zambrell, 2004, s. 136). 

Att kombinera den traditionella skriftliga kursvärderingen med en muntlig är något som blivit 

populärt på de svenska lärosätena. Även om en skriftlig kursvärdering leder till data som kan 

analyseras statistiskt, så har det visat sig att det är de muntliga som får störst betydelse för 

kursens utveckling. Gunnar Tiger vid Umeå universitet menar att de skriftliga enkäterna ofta 

ger svar som man redan känner till, och därför har ett begränsat värde (Tiger, 2004, ss. 149-

150). På flera ställen är det elever, till exempel från studentkåren, som planerar och genomför 

kursvärderingen. En fördel med ett sådant upplägg är att fler elever vågar ge sin åsikt om 

kursen. Nackdelen är att enkäten lätt blir undervisningsfokuserad, och därmed ett sätt för 

eleverna att ifrågasätta lärarens förmågor (Almén & Lundkvist, 2004, s. 107). 

Ett annat komplement som förekommer till de mer traditionella utvärderingsmetoderna är ett 

kontinuerligt portfolioarbete. Detta arbetssätt används bland annat på religionsprogrammet 

på Linköpings Universitet, och innebär att studenterna under deras tid på universitetet får 

reflektera över sina egna utbildningsmål, samt hur studierna kan bidra till dessa mål. Portfolion 

redovisas sedan i samband med examensarbetet (Almén & Lundkvist, 2004, s. 106). 



29 
 

3.2.5 – Användning av resultaten 
Att man bör genomföra en kursvärdering ses idag som något av en självklarhet. Det innebär 

dock inte att kursvärderingarna i slutändan används och kommer till nytta. Praktiska och 

byråkratiska hinder, såsom lärares ökade arbetsbelastning, gör att många kursvärderingar 

aldrig diskuteras efter att de samlats in. Vid Högskolan i Halmstad arbetar man för att 

kursvärderingar ska få en mer betydande del i undervisningen, och användas som ett verktyg i 

diskussioner mellan studenter, lärare och ledning (Sjöberg & Wictor, 2004, s. 72). Man ställer 

sig frågan om kursvärderingar verkligen leder till bättre undervisning, och menar att en 

förutsättning för att kursvärderingarna ska kunna användas i det dagliga arbetet är att syftet 

med dem är väl genomtänkt och förankrat (Sjöberg & Wictor, 2004, s. 78). Förankringen bör ha 

skett både inom ämnesgruppen, genom att man är överens om vad som menas med kvalitet 

och lärande inom ämnet (Sjöberg & Wictor, 2004, s. 74), och hos studenterna (Sjöberg & 

Wictor, 2004, s. 78). För att kursvärderingarna ska kunna användas i ett långsiktigt perspektiv 

krävs även att de används för reflektion och diskussion mellan läraren och studenter och 

kollegor (Sjöberg & Wictor, 2004, s. 78).  

För att svaren från en kursvärdering ska kunna ge trovärdig information krävs en hög 

svarsfrekvens, särskilt på kurser med få deltagare. Undersökningar på Lunds Tekniska Högskola 

visar att det bästa sättet att få en hög svarsfrekvens är att dela ut enkäten i samband med 

tentamen eller slutredovisning. Man påpekar även vikten i att enkäterna upplevs som nyttiga 

och trovärdiga hos eleverna (Warfvinge, Andersson, & Borell, 2004, s. 124). 

3.3 – UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGSPROGRAM 
Att utbilda sina anställda har länge setts av företag som en viktig väg för att höja ett företags 

ställning. Företag lägger enorma summor varje år på sina anställda i form av fortbildning 

(Griffin, 2010, s. 220). Det kan vara allt från arbetsplatsrelaterade kurser om mobbing, sexuella 

trakasserier och attityder, till rent praktiska kurser för att öka lönsamheten och säkerheten 

inom företaget. Den stora frågan är om de anställda tar med sig denna kunskap och 

konverterar den till nya beteenden och positiva resultat för företaget?  

3.3.1 – Varför utbilda och utvärdera? 
Kanske är det enklaste svaret på varför vi ska utbilda personal ”för att de ska bli bättre”. Men 

det finns många aspekter på att bli just bättre. Vad är målet? Vad är det vi vill ska bli bättre? 

Några saker som kan adresseras genom utbildning är; reducering av risker, teambuilding, 

certifiering och licensiering av personal, introducering av förändring samt förbättring av 

kunskaper och färdigheter (Berge, 2008, s. 391). Att utvärdera blir en naturlig fortsättning av 

utbildningen för att se om den har gett det önskade resultatet. Eftersom utbildning kan ha 

olika syften kan det vara så att en utvärdering av den kan vara näst intill omöjlig att utföra. 

Vissa utbildningar syftar till exempel på att förhindra misstag, fel, och annat i produktionen, 

inte korrigera dem. Görs det inga misstag eller fel kan det enda sättet att se om utbildningen 

har effekt vara att sluta med att genomföra den (Berge, 2008, s. 392). Vad målet med 

utbildningen än är, är det viktigt att tidigt fundera över vad den önskade effekten är och vad 

det är som ska mätas i utvärderingen. Annars riskerar man att genomföra en onödig 

utvärdering.  
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3.3.2 – Ekonomisk syn på internutbildning och utvärdering 
Utbildning kräver resurser i form av pengar och personalstyrka. Utbildare kan antingen vara en 

extern eller intern resurs och de som utbildas är under utbildningen ifrån sina ordinarie 

arbetsuppgifter. På samma sätt krävs resurser för att genomföra en utvärdering. Hur ska 

denna investering bedömas om det nu är en investering? 

De flesta investeringar ett företag gör kan översättas till monetära värden, kostnader mot 

besparingar och/eller intäkter. I artikeln ”Thinking Outside the Evaluation Box” (Abernathy, 

1999) har författaren samlat åsikter om utbildning och utvärdering från personer med intresse 

eller kunskap om utvärdering av utbildning på arbetsplatser. Jack Philips, grundare av 

Performance Resources Organization, menar att allt inte kan omvandlas till monetära värden. 

De är i grunden svåra att mäta, ses inte som lika värdefulla, men är erkända att ha en viktig 

effekt för företaget (Abernathy, 1999). John Welch, tidigare VD för General Electric, stod i 

centrum för företagets stora satsning på internutbildning. Vid år 2000 skulle alla som arbetade 

vid General Electric vara kvalitetsutbildade i olika grad. Welch trodde på att spendera mer 

pengar på utbildning istället för att utvärdera den. Betalningen kom genom mätbara och 

omätbara resultat, som till exempel nöjda kunder och goda karriärmöjligheter för de anställda. 

Resultaten ansåg han talade för sig själva (Abernathy, 1999).  

Det är enkelt att se utbildning och utvärdering som rena ekonomiska investeringar där man 

kan tänkas vilja beräkna lönsamheten för dem. Enligt vissa är ökad kompetens inom 

personalen något som inte ska ses som en investering utan som en ren utgift för att driva 

företaget. 

3.3.3 – Fördelen med att använda en utvärderingsmodell 
Summativa utvärderingar är värdefulla för ett företag att utföra efter en utbildning, eftersom 

de positiva och negativa effekterna av utbildningen kan presenteras. På så sätt kan pengarna 

som läggs på utbildning av personal motiveras, och likaså de eventuella förändringar som görs. 

Sedan slutet av 50-talet har personal inom HR försökt förstå sig på summativ utvärdering av 

träningsprogram. Den första modellen för summativ utvärdering skapades av Donald 

Kirkpatrick, och många andra finns idag. Kirkpatricks modell ansågs vara ett 

kommunikationsverktyg och inte en instruktionsbok för utvärdering (Wang & Wilcox, 2006, s. 

530).  

Modeller används i de flesta sammanhang för att de ger en bra översikt av hur arbetet ska 

fortgå. Även då det kommer till utvärdering av kurser används modeller av praktiska skäl. 

Modellen hjälper till att förstå anledningarna till utvärderingens olika delar, och förenklar 

datainsamling och analys. En modell ger inga specifika verktyg, utan endast konceptuell 

förståelse. Om alla inblandade känner till modellen kan den förenkla kommunikationen kring 

utvärderingen (Wang & Wilcox, 2006, s. 530). 

3.3.4 – Donald Kirkpatrick 
1959 lanserade Donald Kirkpatrick sin modell för att utvärdera utbildningsprogram, en modell 

som dominerar vid utvärdering av utbildning inom företagsvärlden även idag (Griffin, 2010, s. 
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220). För att en kurs eller utbildning ska existera måste den vara motiverad, samt ge någon 

slags positiv effekt eller resultat. I Kirkpatricks mening strävar alla efter att bli accepterade, 

respekterade, betrodda och behövda (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005, s. 16). Detta uppnår vi 

genom att utvärdera vårt arbete och visa att det vi gör har betydelse. Kirkpatrick ger tre 

huvudsakliga skäl till att utvärdera kurser; för att berättiga existensen genom att visa hur 

kursen bidrar till verksamheten, för att besluta om fortsatt verksamhet, samt för att få 

information om hur framtida omgångar kan förbättras (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005, s. 17). 

 

En modell i fyra nivåer 
Kirkpatricks modell baseras på fyra nivåer, reaktion, lärande, beteende och resultat (Kirkpatrick 

& Kirkpatrick, 2005, ss. 21-27). Varje nivå i modellen har en egen funktion och kan utföras 

individuellt. Värdet av insamlad data växer för varje nivå. Däremot finns en stor risk att 

resultatet av varje nivå kan misstolkas om nivåerna innan inte utförts på ett korrekt sätt. Nivå 

ett, reaktion, behandlar kursdeltagarnas omedelbara reaktion på kursen. Vanligtvis mäts detta 

genom intervjuer eller attitydenkäter. Deltagarna får svara på hur kursinnehåll, lärare, miljö 

etc. upplevdes under kursens gång. Nivå två, lärande, handlar om att utvärdera den kunskap 

deltagarna erhållit under kursen. Teoretiska eller praktiska prov i slutet av kursen är metoder 

för att värdera lärandet. Ofta handlar en kurs om att anställda ska ändra sitt beteende i olika 

situationer. Därför behövs en utvärderingsnivå tre, för att se om en förändring i beteende 

faktiskt skett. Till sist, i nivå fyra, vill vi se om utbildningen gett något mätbart resultat, såsom 

en ökad produktion, förhöjd kvalitet eller färre tillbud på arbetsplatsen. Nivå ett och två 

utvärderas bäst direkt efter avslutad kurs medan nivå tre och fyra med fördel görs en period 

efter, ungefär tre till sex månader. 

Det är lätt att tänka att om vi endast utvärderar nivå tre och inte ser någon förändring i 

beteende, kan vi dra slutsatsen att utbildningen inte ger någon effekt, och då är misslyckad. 

Detta kan vara en felaktig slutsats eftersom det krävs mer än bara en utbildning för att ändra 

ett beteende. Det krävs vilja, kunskap, möjlighet och motivation för att göra en förändring i 

beteende. Utbildningen kan ha gett vilja och kunskap, vilket kunde ha visats i nivå ett och två, 

men på arbetsplatsen möts man av motstånd och därför sker ingen förändring. Att då, istället 

för att lägga skulden på arbetsmiljön, hävda att felet skulle ligga i utbildningen, leder inte till 

förbättrade resultat. Liknande resonemang går att göra för de övriga nivåerna vilket visar 

vikten av att alltid börja utvärdera i nivå ett och arbeta sig uppåt.  

 

Kritik mot Kirkpatrick 
Kirkpatricks modell har enligt många flera svagheter, vilka man har försökt överkomma i 

efterkommande modeller (Pineda, 2010, s. 676). Tre stora begränsningar hos modellen har 

ansetts vara (Giangreco, Carugati, & Sebastiano, 2010, s. 164): 

1. Modellen är väldigt förenklad och inte komplett. 

2. Den påstådda närvaron av en orsak-verkan koppling mellan nivåerna är inte testad. 

3. Den ökande betydelsen av information då vi går från nivå ett och uppåt är inte 

bevisad. 
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Flera modeller som försöker råda bot på Kirkpatricks modells tillkortakommanden strävar efter 

att fylla ut det han saknar. Ett exempel är Pilar Pinedas (professor i Ekonomi, utbildning samt 

utbildningsprogram för företag vid Universidad Autonóma de Barcelona, Spanien) utökade 

modell, där hon istället för Kirkpatricks fyra nivåer använder sig utav sex nivåer (Pineda, 2010, 

s. 678). Den huvudsakliga skillnaden ligger i den adderade nivån "pedagogik i utbildningen" 

samt att Kirkpatricks nivå "resultat" delas in i "effekter" samt "ekonomisk profit". Flera studier 

visar däremot att många företag inte använder sig av de högre nivåerna och att Kirkpatricks 

modell kan anses vara för komplex för företag att använda fullt ut (Giangreco, Carugati, & 

Sebastiano, 2010, ss. 164-165).  

På punkt två finns det motsägelser kring huruvida en positiv reaktion till kursen ger ett bättre 

lärande, och därmed ändrat beteende och resultat. Kirkpatrick själv har under åren varit 

otydlig i kopplingen mellan nivåerna. Från att ha sagt att nivåerna ska betraktas strikt 

individuellt till att i ett försvarstal sagt att det finns en tydlig koppling mellan nivåerna 

(Giangreco, Carugati, & Sebastiano, 2010, ss. 155-166). Även forskning om kopplingen mellan 

nivåerna är otydlig. Två olika undersökningar har genomförts, varav den ena visar att negativa 

reaktioner leder till ett sämre lärande och den andra att negativa reaktioner leder till ett bättre 

lärande. Vidare menar vissa att positiva reaktioner inte är entydigt med bättre lärande medan 

andra menar att det är fel att säga att reaktionerna inte är kopplade till lärandet (Giangreco, 

Carugati, & Sebastiano, 2010, s. 166).  

Den sista punkten ställer sig frågande till om de högre nivåerna alltid ger bättre feedback på 

kursen än de som ligger under. Problemet här ligger i syftet med kursen. Alla kurser är inte till 

för att ge ett positivt resultat i alla fyra nivåer (Giangreco, Carugati, & Sebastiano, 2010, s. 

166). En kurs har kanske som mål att höja samarbetet och lagkänslan på en avdelning vilket 

innebär att nivå ett är viktig men kanske inte de andra. Att då säga att nivå fyra skulle ge bättre 

feedback, ligger inte i linje med syftet med kursen. Men självklart kan man argumentera för att 

en ökad lagkänsla även kan ge resultat i de andra nivåerna.   

Kirkpatricks modell har svagheter, men det finns olika åsikter om hur de bör överkommas. 

Somliga argumenterar idag för att utöka modellen (Pineda m.fl.), medan andra argumenterar 

för att en utökning kanske skulle gjort den bättre då modellen skapades men inte idag 

(Giangreco, Carugati, & Sebastiano, 2010, s. 167). Dagens moderna samhälle och ekonomiska 

infrastruktur ser annorlunda ut än då Kirkpatrick skapade modellen, och idag skulle en 

utveckling av modellen kanske snarare handla om att minska antalet nivåer eller helt ta bort 

dem, debatten är öppen.  
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4 – METOD 
Här beskriver vi vårt tillvägagångssätt och presenterar de metoder vi valt att arbeta efter.  

4.1 – TEORI  
För att kunna genomföra uppdraget och svara på frågeställningarna krävdes en omfattande 

litteraturstudie. För genomförandet söktes information inom enkätmetodik och intervjuteknik. 

Information om utvärdering av utbildningsprogram, utvärderingsmodeller samt relevanta 

pedagogiska teorier inhämtades som teoretisk bakgrund till studien. Som förberedelse för den 

första datainsamlingen lästes artiklar och böcker inom nämnda områden. Artiklarna hittades 

genom sökningar i biblioteksdatabaser och består främst av nyare forskning inom respektive 

område. På detta sätt fick vi den teoretiska grund vi behövde stå på för att lättare kunna 

inhämta, bearbeta och analysera våra data.  

4.2 – KVALITATIV SYNVINKEL 
Detta examensarbete utgår från en kvalitativ synvinkel. Skillnaden mellan kvalitet och kvantitet 

kan ses som att kvalitet syftar till någots beskaffenhet eller art, medan kvantitet syftar på 

mängden, storleken av något (Kvale, 2007, s. 67). En kvalitativ intervju behandlar den 

intervjuades livsvärld och dennes uppfattning av den (Kvale, 2007, s. 34). Eftersom en stor del 

av arbetet kommer att baseras på vad kursledarna på KSU Barsebäck har för tankar och 

önskemål, passar denna strategi väl in i arbetet.   

Eftersom det varken var viktigt eller möjligt att ställa exakt samma frågor till alla kursledare, 

genomfördes så kallade halvstrukturerade intervjuer. Med detta menas att teman och förslag 

till frågor skapas i en intervjuguide, medan formuleringar och följd kan ändras beroende på hur 

samtalet artar sig (Kvale, 2007, s. 117).  

I guiderna formulerades olika teman som skulle beröras i intervjuerna. Frågor skapades sedan 

inom varje tema. Följande områden valdes ut för intervjuerna: 

Barsebäck 

 Mål/Bakgrund/Syfte med kurserna 

 Pedagogik och hjälpmedel  

 Examination 

 Externa lärare 

 Användning, förväntningar och önskemål på 

elevenkät 

 Olika sorters feedback som fås på kurserna 

Utvärderingsansvarig 

 Utvärderingsmodeller 

 Utvärderingsprocessen 

 Mål med utvärderingen 

 Svårigheter med utvärdering 

 Upplägget med den nya enkäten 

4.3 – EMPIRI 
Datainsamlingen skedde främst genom halvstrukturerade intervjuer med kursledarna på KSU 

Barsebäck, samt den person som ansvarar för lärandeutvärderingen på KSU i stort. Utöver det 

ledde även informella samtal till värdefull information och insikter. För att få mer information 

om kurserna användes kursplan och elevmateriel till respektive kurs. 
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4.4 – BEARBETNING 
Analys av kvalitativt material kan vara väldigt svårt eftersom materialet kan vara både 

omfattande och svårtolkat. En transkriberad intervju är ofta längre än vad man tror och om det 

genomförs många långa intervjuer kan materialet bli skräckinjagande. För att få ut något 

värdefullt måste det finnas verktyg och metoder för att bearbeta materialet.  

Alla de formella intervjuer som genomfördes spelades in elektroniskt och transkriberades i 

efterhand. För att få bättre översikt över de transkriberade intervjuerna användes metoden 

meningskoncentrering. Den innebär att långa uttalanden komprimeras till en kortare 

formulering där det väsentliga som sagts beskrivs (Kvale, 2007, s. 174). På detta sätt 

strukturerades informationen, så att det blev det enklare att sortera ut det som var relevant 

för vidare analys.  

4.5 – ENKÄTER 
Vid skapandet av kursenkäterna för KSU Barsebäcks kurser användes kunskaper och teorier 

från forskningsområdet enkätmetodik. Inom enkätmetodiken diskuteras hur man på bästa sätt 

lägger upp en enkätundersökning, samt hur de olika momenten i undersökningen bör gå till.  

4.5.1 – Syfte och problemformuleringar  
För att konstruera frågor behövde till en början problemformuleringar skapas, samt ett tydligt 

syfte tas fram. Det här är att rekommendera eftersom uppdragstagare och -givare då får en 

klar bild över enkäterna (Trost, 2007, s. 15). De problemområden som utformas i denna 

inledande fas kan senare användas för att ta fram och strukturera själva enkätfrågorna 

(Ejlertsson, 2005, s. 15). Genom ett noggrant planeringsarbete kan resultat som inte går att 

använda undvikas (Ejlertsson, 2005, s. 15), och därför lades stor vikt på att formulera områden 

av intresse.  

I samband med detta övervägdes om frågorna skulle utformas kvalitativt eller kvantitativt.  En 

kvantitativ undersökning behandlar siffror, i direkt eller överförd mening. Svar som kan mätas 

på en skala, till exempel med hjälp av siffervärden eller ord som längre, fler eller mer tyder på 

ett kvantitativt tänkande. Kvalitativa undersökningar är inte mätbara på samma sätt, utan 

handlar snarare om att försöka förstå människors sätt att resonera och tänka (Trost, 2007, s. 

18). Frågorna utformades i huvudsak som kvantitativa med ett kvalitativt inslag i form av att 

den som svarar har utrymme för att lämna kommentarer.  

4.5.2 – Operationalisering 
Då frågorna skulle konstrueras följdes Ejlertssons modell och de tidigare skapade 

problemområdena bröts ner till frågor. Denna process kallas enligt Ejlertsson för 

operationalisering (Ejlertsson, 2005, ss. 46-48). Genom att operationalisera de olika 

delområdena gjordes de om till mätbara variabler, som sedan representeras av de enskilda 

frågorna i enkäten. 
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4.5.3 – Frågekonstruktion 
En viktig del av enkätmetodiken ligger i formuleringen av frågorna. När frågorna formulerades 

var det viktigt att försöka följa de alla regler som gör att de får pålitliga svar (Ejlertsson, 2005, 

s. 51), såsom enkelhet i språket, entydiga frågor, kortfattade formuleringar (Trost, 2007, s. 86), 

och så vidare. Det är lätt hänt att en fråga kan tolkas på olika sätt beroende på till exempel 

person, situation, eller förkunskaper hos den svarande.   
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5 – RESULTAT 

5.1 – INTERVJUER PÅ BARSEBÄCK 
Här sammanfattas de svar och åsikter som kom fram under de intervjuer som genomfördes på 

KSU Barsebäck. Dels intervjuades kursansvariga, men också kursutvecklare och – förvaltare.  

5.1.1 – Mål/bakgrund/syfte 
Bakgrunden till kurserna på KSU Barsebäck finns presenterat i 3.3 – KSU Barsebäck. 

Intervjuerna gav oss en inblick i hur Barsebäckverket används som en unik utbildningsmiljö för 

de som arbetar inom kärnkraft.  

Kursmålen är oftast relaterade till kunskapsmål vilka kursdeltagarna ska uppnå. Det 

övergripande syftet ser dock något annorlunda ut. Deltagarna ska genom teori och praktik lära 

sig sina arbetsuppgifter bättre, men kurserna syftar också till att ingjuta ett visst beteende eller 

tankesätt. I 2.2.1 – Yrkesmannaskap och säkerhetskultur beskrivs de tankesätt som genomsyrar 

alla kurser på Barsebäck och som ligger som grund till många moment.  

5.1.2 – Pedagogik och hjälpmedel 
Ingen av kursledarna har någon formell lärarutbildning utan förlitar sig på många års 

erfarenhet av yrket både som utövare och lärare. KSU har kurser att erbjuda i till exempel 

praktiskt lärande för sina anställda, och det finns stöd att hämta från lärarutbildade och 

pedagoger i KSU:s organisation. Personalen hävdar dock att lärarrollen infinner sig naturligt, 

och bygger på deras erfarenhet. Lärande i vardagen, elevreflektioner, lära av varandra, samt 

att alla har något att förmedla är några av de principer de arbetar efter.  

5.1.3 – Examination 
Examinationsformen kan skilja sig mellan kurserna. Vissa kurser har ett skriftligt prov som 

testar om deltagarna uppnått kunskapsmålen. I andra kurser kan det även ingå ett praktiskt 

prov där kursledarna bedömer det utförda arbetet. I kursen Yrkesmannaskap och 

säkerhetskultur ingår ingen examination i ordets vanliga mening. Istället får deltagarna under 

veckan genomföra olika uppdrag i grupp, och eftersom målet med kursen inte är deras 

kunskap utan tankesätt och beteende, bedöms deras arbetssätt och inte resultat. Däremot, 

eftersom reflektion är en viktig del i kursen, får deltagarna en egen personlig reflektionsbok. I 

den uppmuntras de att under kursens gång skriva ner sina tankar och reflektioner. Dessutom 

får de skriva ett personligt brev till sig själva som postas av KSU ett par månader efter kursen. 

Deltagarna får genom brevet en chans att reflektera över sitt arbetssätt och se om några 

förändringar skett sedan kursen. 

5.1.4 – Externa lärare 
Till vissa kurser tas experter in som extern hjälp, både för kursutveckling och för genomförande 

av teori- och praktikpass. Experterna arbetar till vardags oftast ute på verken, och tas in ett par 

dagar om året för att bedriva utbildning. Vissa vill, och vissa vill inte vara med i själva 

undervisningen och det är upp till KSU Barsebäck att dels se till att det finns lärare till kurserna 

men också att se till att lämpliga personer väljs ut.  
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5.1.5 – Användning, brister, förväntningar och önskemål på elevenkät 
Användningsområdet för elevenkäterna på KSU Barsebäck är idag främst som 

diskussionsunderlag vid kursgenomgång efter avslutad kurs. Kursledare och eventuella externa 

lärare diskuterar kursen och det som framkommit i elevenkäterna. De frågor som besvaras 

med ett värde eller siffra kontrolleras endast om avvikande svar finns eller om det var 

genomgående negativa svar. Enligt personalen är deltagarnas egna kommentarer, där de med 

egna ord får uttrycka sina åsikter, av mest värde. Baserat på enkäterna kan lärarna överväga 

och motivera förändringar i kurserna. 

Svaren på enkäterna förs idag in elektroniskt i Easyresearch, ett program avsett för 

sammanställning av enkäter. Svaren sammanställs i rapporter, där frågorna kan presenteras i 

olika typer av diagram för lättare analys. Enkäterna och rapporterna sparas för vidare analys, 

men egentligen används de inte av personalen mer än precis efter avslutad kurs. En person 

anser att de har en guldgruva som de inte utnyttjar, och att det främst är arbetssättet med 

enkäterna som behöver förändras. Vissa tyckte att de gamla enkäterna inte hade några större 

brister, även om det saknades någon fråga fanns utrymme för övriga synpunkter i 

kommentarsfälten. Andra är inte lika positiva. Man ifrågasätter varför frågorna ofta har fem 

svarsalternativ, eftersom det ger eleverna en möjlighet att svara tre och därmed undvika att ta 

ställning åt ena eller andra hållet. Ett annat problem är att vissa kurser på Barsebäck har flera 

olika lärare, men den gamla enkäten innehåller frågor som endast avser en lärare. 

Önskemålen för hur en ny enkät skulle kunna vara var många.  

 Kurserna är ofta väldigt praktiska och frågor om dessa moment saknas.  

 Var övningarna verklighetstrogna och relevanta?  

 Bra balans mellan teori och praktik?  

 Frågor som rör de mjukare delarna i kursen, som reflektion och de krav och 

förväntningar som ställs på deltagarna.  

 Individuella frågor om olika lärare vore bra eftersom det då är lättare att se huruvida 

de externa lärarna håller måttet.  

 En skala med sex steg istället för fem vid ställningstagande.  

 Vissa frågor passar inte för vissa kurser.  

 Uppmuntra till fler skriftliga kommentarer. 

 Frågor som kontrollerar om deltagarna tycker att något är för lätt eller svårt, eller 

behövs mer eller mindre, eftersöks också. 

5.1.6 – Feedback på kurserna 

Kursledare 

Förutom den feedback som fås direkt genom elevenkäterna verkar de flesta kursledare endast 

då och då få någon respons utifrån. Ofta handlar det då om någon som tyckt att kursen var bra 

och hör av sig igen, eller nya kursdeltagare som fått höra att kursen ska vara bra. KSU har ett 

utbildningsråd som får information om hur det har gått ute på verken och där kursledare kan 
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få direkt återkoppling. Att de får fortsätta sin verksamhet verkar annars vara det tydligaste 

tecknet på att de gör ett bra jobb och är uppskattade. 

Vi frågade även huruvida de kände till Kirkpatricks utvärderingsmodell. Svaren varierade från 

att de sett eller kände till den en del, till att den var helt okänd. 

Kursutvecklare och -förvaltare 

Det finns flera instanser som kan ge input till kurserna. Dels finns KSU:s säkerhetsingenjörer 

som har som uppgift att filtrera internationella händelser som kan vara relevanta för svenska 

kärnkraftverk. Ämnesexperter kan bidra med information om vad som händer på verken och 

vad som kan vara med i kurserna. Dessutom finns den internationella organisationen WANO, 

som granskar alla länder och kan ge tips över landsgränserna.  

När det kommer till effektmätning är det idag svårt att se om det är kursen eller något annat 

som har gett den önskade effekten. Den enda kurs på KSU Barsebäck där effektmätning har 

utförts är Yrkesmannaskap och säkerhetskultur. Där har intervjuer utförts en tid efter 

kurstillfället med kursdeltagare för att se om kursen fått genomslag.  

Organisationen håller däremot på att förändras. Kurser genomförs nu som projekt där önskad 

effekt ska noteras i projektspecifikationen. Med bättre struktur blir det lättare att efter något 

år se om effekten finns där. När något går fel är det lätt att skylla på dålig, eller avsaknad av 

utbildning, men det är svårare att mäta det positiva med den. Utbildning har ofta varit 

underprioriterat i tekniska projekt och endast kommit i efterhand. Tankarna går däremot i rätt 

riktning och det finns mer forskning i ämnet. 

5.2 – SKAPANDE AV ENKÄTER 
Vårt uppdrag var att skapa den verksspecifika delen av KSU Barsebäcks elevenkät. Detta 

innebar att ett antal indikatorfrågor (Bilaga B: Fråga 7-11) redan var konstruerade och som vi 

var tvungna att ta hänsyn till så att frågor inte repeterades. Genom att kommunicera med 

personal och skaffa oss en inblick i kurserna tog vi fram ett antal frågor för test.  

Steg ett blev att genomföra intervjuer med alla som berördes av enkäterna och som använde 

den enkät som redan existerade. Resultatet av dessa intervjuer är presenterade ovan i punkt 

5.1.5. Intervjuerna gav oss information om vad som saknades, vilka problem som fanns, 

användningsområden och önskemål. Med hjälp av intervjuerna och olika pedagogiska teorier 

ställde vi upp ett antal problemområden (Bilaga A), vilka fyllde glappet mellan 

indikatorfrågorna, personalens önskemål och våra rekommendationer. Till vår hjälp hade vi 

även kursplaner och elevmaterial. 

Nästa steg var operationaliseringen av våra problemområden. Här lade vi tyngd på att 

formulera frågorna på ett sätt så att inga missförstånd, feltolkningar eller andra möjliga 

problem skulle uppstå. Krångliga formuleringar och svåra ord undveks för att frågorna skulle 

vara så lätta som möjligt att förstå. Vi såg till att endast fråga om en sak i taget eftersom 

tolkningen av svaren annars kan vara problematisk.  
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Genom den modell som företaget skapat för elevenkäterna fick vi, på gott och ont, en 

begränsad frihet när det gällde skapandet av kursvärderingen. Indikatordelen i enkäten gav oss 

en mall att följa när det gällde till exempel frågeformuleringar och antalet svarsalternativ, som 

gjorde att vi inte behövde fatta sådana mer formella beslut. Samtidigt inkräktade den på en del 

problemområden vi själva var intresserade av att undersöka.  

De vanligaste önskemålen från personalen handlade om frågor där de kunde få feedback på de 

praktiska momenten samt de olika lärarna. De praktiska momenten innebar inga större 

svårigheter, men med lärarna ställdes vi mot ett problem. Indikatorfrågorna innehöll nämligen 

redan en fråga om utbildarna och hur de upplevdes. Personalen vid KSU Barsebäck förde fram 

två olika argument för en fråga om lärarna. I de kurser där externa lärare används är det viktigt 

för de kursansvariga, som inte alltid är närvarande vid utbildningen, att kunna se hur eleverna 

upplever lärarna. I flera kurser är det dessutom fler än en lärare, vilket gör att indikatorfrågan 

om lärarna kan vara svårtolkad, då den ger ett samlat betyg på alla lärare. Vår lösning på 

problemet blev en kompromiss. De kursansvariga har möjlighet att använda sig av en fråga där 

deltagarna, istället för att bedöma lärarna, betygssätter specifika moment i kursen. På så sätt 

undvek vi att ha två frågor om lärarna, samtidigt som frågan kan ge en indikation på hur 

specifika lärare upplevs. Dessutom kan en sådan fråga användas för att få feedback om 

förändringar gjorts i ett specifikt moment, eller om nya moment tillförts. 

De färdiga frågorna fick granskas av vår handledare och efter ett par små justeringar 

sammanställdes en enkät redo för att testas. Frågorna fördes in i programmet Easyresearch, 

och i samband med detta valde man på Barsebäck att lägga till ett antal frågor i början av 

enkäten. Frågorna ger information om den som svarar på enkäten, samt vad personen tycker 

om tempot i utbildningen (Bilaga B: Fråga 1-6). 

5.3 – TEST AV ENKÄTER 
Första testet av enkäterna skedde i en grupp med cirka 15 deltagare. För testet hade frågor om 

själva enkäten lagts till. Frågorna berörde deltagarnas motivation till att svara på enkäten, 

enkätens längd samt om någon fråga var otydlig eller svår att förstå. Vi delade personligen ut 

enkäten med info om att den var ny och att eventuell feedback uppskattas.   

Tillsammans med vår handledare och de kursansvariga gick vi igenom svaren på enkäterna. 

Över lag verkade längden på enkäten vara lagom och ingen anmärkte på att de inte hade 

förstått någon fråga. Vad gällde motivation, var det ett par som svarade att de inte kände sig 

motiverade till att fylla i enkäten. Inga avvikande svar förekom bland frågorna. Vi kunde dock 

inte dra några betydande slutsatser från svaren eftersom det då skulle krävas fler svar från fler 

kursomgångar. Det som kursledarna framförallt saknade var fler skriftliga kommentarer. En 

jämförelse med det senaste årets kommentarsfrekvens visade dock att skillnaden i antalet 

skriftliga kommentarer var obetydlig. Trots det tog vi åt oss kritiken, eftersom även vi ville 

uppmuntra till fler kommentarer.  

Efter varje fråga hade vi tomma rader med överskriften ”kommentarer” för att ge plats för 

tankar som inte omfattades av frågorna. Efter testet av enkäterna försökte vi komma fram till 

alternativa formuleringar, som skulle öka deltagarnas motivation till skriftliga svar. Ofta 
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upplevs nog ett kommentarsfält som valfritt och inte nödvändigt att fylla i. Därför försökte vi 

skapa mer konkreta beskrivningar av vilken typ av information som eftersöktes, till exempel 

”tankar om arbetssättet” eller ”synpunkter på övningarna”.  

Efter att enkäterna har använts under ett antal kursomgångar har inga fler synpunkter eller 

önskemål kommit fram.  

5.4 – RESULTAT AV INTERVJU MED UTVÄRDERINGSANSVARIG 
Under vårt arbete med kursvärderingarna på KSU Barsebäck genomfördes även en intervju 

med företagets utvärderingsansvariga Sarah Rosendahl. Målet med intervjun var att få en 

uppfattning om hur man tänkt kring den nya utvärderingsmodellen, hur långt arbetet 

fortskridit och vilka eventuella problem man stött på i arbetet. Vi var även intresserade av att 

se om det fanns någon skillnad i synen på den nya utvärderingen mellan de ansvariga och 

personalen på KSU Barsebäck. 

5.4.1 – Mål med utvärderingsarbetet 
Det övergripande syftet med utvärderingsarbetet på KSU är att lägga grunden för ett 

arbetssätt med mätning och utvärdering som skapar förutsättningar för ett kontinuerligt 

förändringsarbete. Sarah beskrev syftet som utveckling snarare än utvärdering. Hennes 

bakgrund i kvalitetsutveckling gör att hon ser utvärderingen som ett verktyg för utveckling. 

Hon vill skapa en diskussion bland de kursansvariga, där kursvärderingarna kan användas som 

underlag för att kunna förbättra bland annat innehåll, materiel, pedagogik och metodik i KSU:s 

kurser och utbildningar. 

Till skillnad från hur det tidigare sett ut på företaget, ska kursenkäterna vara ett verktyg för de 

kursansvariga, inte bara någon högre upp i företaget. På varje enhet ska en 

utvärderingsansvarig finnas, som ser till att utvärderingen blir en naturlig del i arbetet med 

kursen. Den utvärderingsansvariga ska vara en del i projektet, inte enbart en stödperson. Sarah 

påpekade att lärandeutvärdering går ut på att man är med kontinuerligt, under hela 

utbildningsprojektet. Inte enbart genom en utvärdering i slutet av kursen eller utbildningen.  

Utvärdering av en kurs är inte bara enkäter. Tanken är att de kursansvariga ska få stöd och 

idéer till alternativa metoder för feedback. Ett sådant exempel är en reflektionsbok, som varje 

deltagare fyller i under kursens gång. 

I slutet av varje kurs ska ett utvärderingsmöte genomföras. Vid mötet tolkas resultaten av 

enkäter och andra kursvärderingar. För att detta ska fungera, och för att en givande diskussion 

ska kunna uppstå, måste personalen informeras om hur sådana analyser och tolkningar går till. 

Resultaten ska sedan spridas i kursrapporter och lokala nätverk.  

5.4.2 – Utvärderingens uppbyggnad 
Den del man kommit längst med i utvärderingen är kursenkäten. Tanken är att enkäten ska 

kunna användas på tre olika nivåer. På den översta nivån vill man kunna se elevens generella 

uppfattning efter avslutad kurs. Här ingår de fyra indikatorfrågorna, som undersöker hur nöjda 

deltagarna är med lärprocessen. Målet är att dessa frågor ska kunna följas under flera år. På 
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nästa nivå finns möjlighet till blockspecifika frågor, till exempel för 

stationsteknikerutbildningen eller återträningen, och på lägsta nivån finner man de 

kursspecifika frågorna. 

Utöver enkäten arbetar man även med att få igång en ordentlig effektmätning av kurserna. 

Man har tidigare genomfört enkätundersökningar och intervjuer på 

stationsteknikerutbildningarna, men eftersom man inte har haft några specifika mål för 

utbildningen har mätningarna varit lite sökande. Tänkbara positiva effekter av utbildningen har 

undersökts, till exempel om man är trygg och säker i sin roll på arbetet. Man har även gjort 

uppföljning av lärprocessen och innehållet genom att ställa frågor om hur motiverade 

deltagarna var under utbildningen och hur mycket av kunskapen de upplever sig ha använt i 

sitt arbete. Genom tydligt formulerade mål för varje utbildningsprojekt finns dock en bättre 

möjlighet till framtida effektmätning av utbildningarna. 

5.4.3 – Hur långt har man kommit i arbetet? 
Arbetet med utvärderingarna på KSU påbörjades ganska hastigt, som resultat av att man fått 

klagomål på sitt sätt att utvärdera i internationella granskningar av kärnkraftsbranschen. 

Klagomålen gjorde att man inte kunde vänta med förändringen, trots att en stor 

omorganisation gjort att företaget egentligen inte var moget för den. 

Sarahs mål som kvalitetsutvecklare har varit att få igång utvecklingsarbetet, utan att vara 

speciellt noggrann med frågeformuleringar och vetenskaplighet. Hon berättade att man 

kommit igång med enkätverktyget Easyresearch, fått in frågor, och att allt har börjar rulla med 

utskick av enkäterna. Hon tycker även att de olika rollerna börjar sätta sig. Hennes viktigaste 

mål är att skapa en dialog kring resultaten. Hon vill att man ska kunna plocka ut diagram över 

specifika resultat och diskutera dem. Så småningom vill hon även komma igång med en mer 

vetenskapligt korrekt statistisk analys av resultaten, något som hon påpekar krävs för att 

kunna ha ett bra system för effektmätning. 

5.4.4 – Kirkpatricks modell 
Sarahs företrädare på KSU hade som mål att införa Kirkpatricks modell till fullo, något som 

Sarah anser vore oerhört svårt att få att fungera som det ser ut på KSU just nu. Att genomföra 

alla Kirkpatricks fyra steg för varje kurs, med vetenskaplighet i alla stegen, är ett jättejobb. 

Sarah har lagt detta åt sidan, och tänker snarare i två steg; kursutvärdering och 

effektutvärdering. 

Utvärderingsarbetet på KSU har påbörjats med kursenkäter; en elevenkät och en lärarenkät. Så 

småningom ska även provresultaten vägas in, men för att det ska vara möjligt krävs det att 

man använder sig av förståelsefrågor som är kopplade till specifika övningar. Annars blir det 

svårt att använda sig av provresultaten för att utveckla kursen. Det man idag kallar 

effektmätning vill Sarah snarare kalla uppföljning. För att kunna kalla det effektmätning menar 

hon att man måste kunna komma åt syftet med kursen, och vilka effekter man från början var 

ute efter. Där är man inte riktigt än. 
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Även om man fortfarande använder Kirkpatricks modell som grund, så är det viktigaste för 

Sarah att få igång förändringar baserade på utvärderingarna. Som det såg ut tidigare lämnades 

kursenkäterna ut på alla kurser, men det var bara ett fåtal som gjorde en sammanställning av 

resultaten. Detta ledde till att meningen med att ha siffersvar gick helt förlorad, eftersom det 

bara var kommentarerna som gav något. Sarah påpekar att även om många kursledare är 

intresserade av kommentarerna, så är de inte statistiskt tillförlitliga. Det kan vara två av tjugo 

som uttrycker en åsikt som ingen av de andra håller med om, och som ändå får en stor plats i 

diskussionerna kring kursen. 

En anledning till att man valde att använda sig av Kirkpatricks modell på KSU är att det är en 

modell som nämns hos de internationella granskarna av kärnkraftsbranschen. Sarah menar 

dock att de tolkar modellen på ett annat sätt än KSU, vilket gör att hon ifrågasätter detta som 

grund till valet av utvärderingsmodell. 

5.4.5 – Enkäten på KSU Barsebäck 
Under intervjun med Sarah uppstod en diskussion kring skillnaderna mellan hur hon vill 

använda enkäten, och hur den används på KSU Barsebäck. På KSU Barsebäck har man korta 

kurser, där man vill ha in enkätsvaren direkt efter avslutad kurs. Detta fungerar inte med en 

webbaserad enkät, där svaren kan komma in långt senare. Dessutom använder man resultaten 

på helt olika sätt. Sarah studerar stora mängder enkätsvar under lång tid, medan man på 

Barsebäck tittar på detaljer, som avvikande eller skriftliga svar. Ytterligare en olikhet är att man 

vid Barsebäck ber kursdeltagarna att fylla i frågor om ålder, kön och arbetsplats. Eftersom 

kurserna ibland endast har ett tiotal deltagare gör det att enkäten inte kan klassas som 

anonym. 

Möjligheten finns att dela upp enkäten i två delar, en webbaserad enkät med 

indikatorfrågorna, och en Barsebäcksspecifik på papper. Baserat på hur enkäten används på 

KSU Barsebäck, utan anonymitet och med fokus på de skriftliga kommentarerna, skulle den 

delen också kunna vara muntlig. 

Enligt de personer som hjälpt KSU med det nya enkätverktyget behöver man egentligen inte 

utvärdera enskilda kursomgångar, så länge inte förändringar skett i upplägget. Detta synsätt 

skiljer sig stort mot uppfattningen på KSU Barsebäck. 
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6 – DISKUSSION  
Här diskuteras det genomförda arbetet och de resultat som framkommit vid intervjuer och 

undersökningar i förhållande till presenterade teorier, begrepp och modeller. 

6.1 – PERSONALENS KVALITETSINDIKATORER FÖR KURSERNA 
Kurserna på Barsebäck har uppstått på grund av att det skapats en möjlighet att genomföra 

utbildning i miljöer där utbildning till vardags inte är möjlig. För personalen är det mycket 

viktigt att kurserna ska ha verklighetsanknytning, och innehålla verksliknande praktiska 

övningar. KSU arbetar för att nya erfarenheter ska kunna skapas, men även för att deltagarna 

ska dela med sig av sina erfarenheter, både mellan verken och mellan personer med olika 

mycket erfarenhet 

Utbildningarna vid KSU Barsebäck erbjuder enligt personalen något mer än bara 

färdighetsträning.  De genomsyras även av ett nytt sätt att tänka. Ord som reflektion och 

ifrågasättande används för att beskriva arbetssättet, som ligger till grund för att man ska 

uppnå en god säkerhetskultur på verken. Kursdeltagarna uppmuntras att reflektera 

tillsammans, att vara ständigt ifrågasättande, och att dela erfarenheter och hypoteser. Man 

grundar sig på arbetssättet STARK (Stanna Tänk Agera Reflektera Kommunicera). På så sätt vill 

man få personal på verken som tänker innan de agerar, och reflekterar över sitt agerande. I 

högriskmiljöer är det viktigt att personalen är tränade till att kunna tänka först även i en 

stressig situation.  

I enkäten ville vi spegla dessa delar och undersöka om deltagarna upplever det som att 

utbildningen erbjuder detta. Att de får samarbeta och diskutera, att utbildningen var 

verklighetstrogen och relevant samt gav utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyten. 

6.2 – VAL AV TEORETISKT PERSPEKTIV 
Eftersom arbetssättet på KSU Barsebäck påminner mycket om Deweys pedagogik, valde vi att 

utgå från detta perspektiv vid skapandet av elevenkäterna. Enligt Dewey lär människan i 

samspel med sin omvärld, genom att pröva och experimentera. Han talar för en undervisning 

som bygger på verklighetsrelaterade problem, där eleverna är aktiva problemlösare. Utöver 

den pragmatiska synvinkeln använde vi oss även av det sociokulturella perspektivet, eftersom 

undervisningen även bygger på samarbete och utbyte av erfarenheter. Även inom den 

sociokulturella skolan lär människan i samspel med omgivningen, här i huvudsak i sociala 

situationer, där språket används för att mediera kunskap. 

6.3 – SKAPANDET AV ENKÄTEN 
Inom kärnkraftsbranschen är det oerhört viktigt att ha en god säkerhetskultur. En viktig del av 

utbildningarna på KSU är därför att förmedla detta budskap till deltagarna. De ska inte bara 

känna till vilka regler och rutiner som gäller på verken, utan även arbeta efter dem, och vara 

ständigt uppmärksamma på om något inte står rätt till på deras arbetsplats. Inom 

pragmatismen ligger användbarheten hos en teori eller en idé i fokus. Människan lär bäst då 

hon tillåts vara aktiv genom att pröva och experimentera i en verklighetstrogen miljö. Baserat 

på denna teori valde vi att ge de praktiska momenten en mer betydande del i den nya 
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kursenkäten. Vi skapade ett frågebatteri som bland annat undersöker hur relevanta 

övningarna i kursen upplevs vara för deltagarnas framtida arbete, samt om deltagarna ansåg 

att övningarna återskapade verklighetstrogna situationer (Bilaga B, fråga 13). 

På KSU Barsebäck har man ofta deltagare från flera olika verk i varje kursomgång, för att 

uppmuntra till utbyte av erfarenheter mellan verken. Deltagarna kan ha väldigt olika bakgrund, 

och olika kunskaper och erfarenheter. Enligt ett sociokulturellt perspektiv lär människan med 

hjälp av andra. Vårt samhälle och vår kultur utvecklas genom att vi delar kunskaper och 

erfarenheter, och lär av varandra. Att inte utnyttja en sådan möjlighet till utveckling av verkens 

kunskap och säkerhetskultur under kurserna vore ett stort misstag. Därför ville vi se till att KSU 

Barsebäck efter varje kursomgång får reda på om deltagarna anser sig ha fått den möjligheten 

(Bilaga B, fråga 14). 

I en kursenkät är det viktigt att inte använda sig av frågor som lägger allt ansvar för deltagarnas 

lärande hos den undervisande läraren. Sådana frågor kan leda till att läraren tvingas in i en 

försvarsställning, och leder sällan till en givande diskussion om enkätresultaten. En 

lärandefokuserad enkät bygger på att även deltagaren har ansvar för sitt lärande. På så sätt 

kan man mäta sådana faktorer som läraren inte har möjlighet att påverka. I vårt fall valde vi att 

ha med en fråga där deltagaren får möjlighet att reflektera över hur väl den tagit ansvar för sitt 

eget lärande (Bilaga B, fråga 14). Med elever som inte vill lära sig och därmed inte tar eget 

ansvar blir nämligen lärarens uppgift i stort sett omöjlig. Av samma anledning var det bra att vi 

valde bort den önskade frågan om enskilda lärare, till förmån för en valbar fråga där varje 

moment i kursen bedöms (Bilaga A).  

En del av säkerhetskulturen på verken handlar om att kunna hantera nya, oklara situationer, 

utifall något oförutsett fel skulle uppstå. Enligt Dewey ger reflektivt tänkande människan 

möjligheten att ta kontroll över en situation hon aldrig stött på tidigare. Flera av kurserna på 

KSU Barsebäck bygger på problemlösning som undervisningsmetod, ett arbetssätt som gynnas 

av reflektivt tänkande. Därför skapade vi även en grund för en öppen fråga angående det 

problemlösande arbetssättet. KSU nappade på vår formulering, och valde att ge frågan en 

skala från ”mycket dåligt” till ”mycket bra”, kombinerat med ett kommentarsfält (Bilaga B, 

fråga 15). 

Eftersom vårt val av teoretiska perspektiv byggde på personalens beskrivningar av 

undervisningen på KSU Barsebäck, stämde de önskemål vi fick in väl överens med vad vi själva 

kom fram till utifrån teorierna. Inga större oenigheter uppstod således gällande innehållet i 

enkäten. Personalen uppskattade vårt fokus på till exempel praktiska moment, 

erfarenhetsutbyte och reflektion. Vi hoppas att vi, genom att ha skapat en enkät som uppfyller 

personalens önskemål, har ökat intresset för enkätresultaten hos personalen vid KSU 

Barsebäck. 

6.4 – MÅL MED UTVÄRDERINGEN 
Precis som på universitet och högskolor i Sverige finns det även på KSU krav utifrån, som säger 

att verksamheten ska utvärderas. De internationella kärnkraftsorganisationerna granskar 

regelbundet den utbildning som sker på kärnkraftverken, och framförde nyligen kritik mot 
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KSU:s kursutvärderingar. Kritiken ledde till ett antal hastiga förändringar i företagets 

utvärderingsmodell, bland annat i kursenkäternas upplägg. 

Målet med den nya utvärderingsmodellen är enligt företagets utvärderingsansvariga att skapa 

en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Utvärderingarna ska kunna användas för att 

förbättra material, innehåll, pedagogik och metodik i KSU:s kurser och utbildningar. Utav de tre 

nämnda syftena kontroll, information och utveckling passar således utveckling bäst in på KSU:s 

utvärderingar. För att uppnå ett sådant syfte använder man sig normalt av en formativ 

utvärdering. Möjligheterna på KSU skiljer sig dock från de på en högskola eller ett universitet, 

eftersom de flesta kurserna på KSU är så korta, och därför svåra att utvärdera under kursens 

gång. Med många, korta kursomgångar per år har man istället en möjlighet att genomföra 

kontinuerliga förändringar mellan varje kursomgång. 

Ett viktigt mål KSU vill uppnå, är ett ökat intresset för kursenkäten och dess resultat hos lärare 

och kursansvariga. Genom att engagera kursledarna i utvecklingen av enkäterna och låta dem 

vara delaktiga i hela processen tror KSU sig kunna öka användningen av enkätresultaten, och 

därmed undvika att enkäterna enbart blir stående på en hylla. Denna tanke stämmer överens 

med vad man kommit fram till på Högskolan i Halmstad, där man skriver att en kursenkäts 

syfte måste vara väl förankrat hos både lärare och elever för att resultaten ska kunna användas 

i det dagliga arbetet. 

En annan förutsättning för att enkäterna ska kunna leda till kvalitetsutveckling är enligt 

litteraturen att man lyckas skapa en givande diskussion kring enkätresultaten. Detta mål 

arbetar man mot på KSU, där det sedan en tid tillbaka finns en utvärderingsansvarig på varje 

enhet, som ska hjälpa personalen genom hela utvärderingsprocessen. Riktlinjer för hur 

diskussionen kring enkätresultaten bör gå till saknas dock, och en mer vetenskaplig statistisk 

analys har man ännu inte kommit till. 

Efter att ha intervjuat personalen vid KSU Barsebäck och utvärderingsansvarig på KSU förstod 

vi att målen med den nya utvärderingen troligtvis inte nått hela vägen ut till kursledarna. Att 

målen inte var tydliga för kursledarna, behöver dock inte betyda att de inte fått någon 

information, utan kan bero på att den gått ut vid fel tidpunkt och försvunnit i mängden. Trots 

att ett av Sarahs mål med utvärderingen var att göra den till ett verktyg för kursledarna, 

tycktes stora delar av personalen i Barsebäck se den som något som var påtvingat uppifrån. Vi 

genomförde intervjuer med alla kursledarna, för att samla ihop önskemål om hur den 

kursspecifika delen i enkäten skulle se ut, men upplevde det som att förståelsen för 

förändringen var svag. Den förankring som eftersträvades borde rimligtvis ha skett innan 

arbetet med enkätfrågorna påbörjades. Att komma med förslag till möjliga frågor utan att ha 

deltagit i en diskussion om enkätens syfte och användningsområde är en omöjlighet, och går 

tvärtemot forskning inom området. 

Vid tidpunkten för den här undersökningen fanns inget enhetligt sätt att hantera 

enkätresultaten vid KSU Barsebäck. I vissa kurser användes enkäterna som ett underlag för 

diskussion mellan kursansvariga och inhyrda lärare, medan man i andra kurser endast ögnade 

igenom resultaten i jakt på skriftliga kommentarer eller avvikande svar. Det framkom dock en 
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del önskemål under intervjuerna som visar på skillnaden i tankesätt mellan KSU Barsebäck och 

utvärderingsansvarig. För det första är man vid Barsebäck oerhört måna om att få in 

enkätresultaten direkt efter avslutad kurs. Detta för att man ska kunna diskutera resultaten 

innan nästa kursomgång påbörjas, vilket kan vara redan veckan efter. Det gör att en 

webbenkät inte kan användas, utan utvärderingen måste ske på papper vid sista 

lektionstillfället. För det andra fokuserar man mycket på de skriftliga kommentarerna, utan att 

lägga någon större vikt vid siffersvaren. Rent statistiskt leder ett sådant fokus till resultat som 

inte är trovärdiga, eftersom de kommer från enskilda personer och inte nödvändigtvis är 

representativa för gruppen, något som utvärderingsansvarig påpekade i sin intervju.  

Man kan ifrågasätta hur viktigt det är att kunna skilja enskilda kursomgångar från varandra, om 

inte några förändringar skett i upplägget. Om syftet med utvärderingsarbetet är att skapa ett 

kontinuerligt förändringsarbete, borde utvärderingen fokusera på sådana förändringar, 

snarare än utbildarnas veckoform. En sådan olikhet när det gäller målet med enkäten tyder på 

att det övergripande syftet med enkäten inte nått fram till personalen på KSU Barsebäck. 

6.5 – ATT UTVÄRDERA LÄRANDE 
Att fokusera på studenternas lärande har visat sig vara en viktig del i kvalitetsarbetet på de 

svenska universiteten och högskolorna. Man vill inte längre titta på lärarens förmåga att lära 

ut, utan istället studera förutsättningarna för lärande hos individen. Med en kunskapssyn som 

tar hänsyn till alla Ileris tre processer; den kognitiva, den psykodynamiska och den 

samhälleliga, kan man ge eleverna goda möjligheter att ta till sig den kunskap som presenteras 

i kursen eller utbildningen. På KSU talar man om att utveckla pedagogik, metodik, kursmateriel 

och kursinnehåll. Ett stort hinder för en sådan utveckling kan dock vara bristen på pedagogisk 

utbildning hos personalen. Vid KSU Barsebäck arbetar endast en person med pedagogisk 

utbildning. Resten av personalen berättade i intervjuerna att de inte lägger någon större vikt 

vid pedagogiska teorier, utan att de baserar sin undervisning på erfarenhet. Avsaknaden av 

pedagogisk bakgrund kan innebära att personalen aldrig tvingats reflektera över hur lärande 

går till. De anställdas kunskapssyn bygger kanske på hur det såg ut i skolan när de själva gick 

där. Att försöka utveckla pedagogik och metodik, och att få igång en diskussion kring dessa 

ämnen med en sådan grund kan vara svårt. 

6.6 – ALTERNATIVA METODER FÖR UTVÄRDERING 
Även om vi i vårt arbete med kursenkäterna följde den modell som KSU valt att använda, finns 

det en poäng i att diskutera alternativa metoder för kursvärdering. I de exempel som 

presenterats från högskolor och universitet i Sverige har vi sett hur kursvärderingar kan 

genomföras på olika sätt, beroende på dess syfte. Intervjun med Sarah visade att KSU:s syfte 

faller inom kategorin utveckling, vilket innebär att kursvärderingarna borde vara av formativ 

art. Arbetet med kursenkäterna ska förändra och förbättra kursen eller utbildningen, inte 

kontrollera den. Normalt innebär en formativ kursvärdering att man, som i exemplet med 

operativ utvärdering från Lunds universitet, genererar data som kan användas för att utveckla 

undervisningen under kursens gång. På KSU Barsebäck gör dock kursernas längd att en sådan 

kursvärdering kan anses vara svår att genomföra. En formativ utvärdering behöver dock inte 
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vara något tidskrävande, utan kan helt enkelt innebära att läraren för en öppen dialog med 

deltagarna angående kursinnehållet under kursens gång. 

Något som det läggs mycket fokus på i högskoleverkets rapport, är studentinflytande i 

utvärderingsprocessen. Genom att låta studenterna vara delaktiga kan man både förbättra 

lärandet och öka svarsfrekvensen. Delaktigheten gör dem mer motiverade att fylla i en 

eventuell kursenkät, eftersom de själva varit med och tagit fram den, och därmed känner till 

dess syfte och nytta. Vid testet av vår enkät frågade vi kursdeltagarna om de känt sig 

motiverade att fylla i enkäten, och fick ett antal nekande svar. Kanske skulle det varit 

annorlunda om kursdeltagarna fått vara mer delaktiga i utvärderingsprocessen. Att genomföra 

något sådant på en kurs som bara sträcker sig över en vecka kan bli svårt. Däremot skulle det 

kunna användas på KSU:s längre utbildningar. 

I högskoleverkets rapport finns även flera exempel på utvärderingar som sker muntligt, 

antingen under ledning av eleverna själva eller av en lärare. Denna metod togs upp i intervjun 

med Sarah som ett alternativ till kursenkäten på Barsebäck, eftersom man där egentligen är 

mer intresserade av kvalitativa svar än de kvantitativa som kursenkäten i första hand ger. 

Genom att kombinera en muntlig kursvärdering med en webbaserad indikatordel skulle både 

Barsebäck och företaget i stort få den information de är intresserade av. Eftersom man redan 

idag tummar på anonymiteten genom att ställa frågor om ålder, kön och arbetsplats, förlorar 

man inte heller den anonymitet som en enkätundersökning normalt ger. Dessutom ger en 

muntlig utvärdering snabba svar, som hinner sammanställas och diskuteras innan nästa 

kursomgång. 

Barsebäck använder sig även av alternativa utvärderingsmetoder som inte ingår i företagets 

övergripande utvärderingsmodell. Reflektionsboken och det personliga brevet som används i 

kursen ”Yrkesmannaskap och säkerhetskultur” kan jämföras med portfolioarbetet på 

Linköpings universitet, med undantag för att det inte redovisas, utan förblir personligt. Det 

hjälper dock kursdeltagarna att bli medvetna om sin lärprocess, och får dem även att 

reflektera över kursens effekter när de är tillbaka i sitt dagliga arbete.  
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7 – SLUTSATSER 
Personalen på KSU Barsebäck arbetar för att kursdeltagarna ska förbättra sitt 

säkerhetstänkande genom att lära sig att använda ett reflekterande arbetssätt. Man strävar 

efter att alla ska vara aktivt deltagande i samtliga moment i kursen, samt samarbeta med och 

dela med sig av sina erfarenheter till de andra deltagarna. En annan viktig kvalitetsindikator är 

att miljöer och övningar är verkslika, för att kurserna i så stor grad som möjligt ska förbereda 

deltagarna för de arbetsuppgifter de kommer att utföra på sina ordinarie arbetsplatser. 

På KSU mäts kvaliteten hos kurserna i en elevenkät. Enkäten är till för att ge de kursansvariga 

en uppfattning om hur kursen upplevs av deltagarna, och används för att utveckla kurserna. 

Att skapa en väl fungerande kursenkät är en utmaning, och kräver goda kunskaper om kursens 

uppbyggnad, innehåll och mål. För att enkäten ska leda till användbara resultat är det viktigt 

att lärare och kursansvariga har en betydande roll i dess utveckling. Med stöd i enkätmetodik 

och pedagogiska teorier, och genom att ta reda på vad de kursansvariga anser är viktiga 

indikatorer på kvalitet i kurserna, kan frågor skapas som kan användas för att utveckla kursen 

eller utbildningen. Genom alternativa metoder för kursvärdering kan andra typer av data 

genereras. Möjliga alternativ är till exempel intervjuer eller gruppdiskussioner, där mer 

kvalitativ information kan erhållas. 

Syftet med den nya utvärderingsmodellen på KSU är att åstadkomma en kontinuerlig 

utveckling av verksamheten, med fokus på pedagogik, metodik, kursinnehåll och kursmateriel. 

Det nya arbetssättet ska uppmuntra till större delaktighet hos kursansvariga och lärare. Att 

skapa diskussion kring resultaten är till en början viktigare än statistisk noggrannhet. Ett annat 

syfte med modellen är att skapa tydliga mål för varje kurs, samt att låta utvärderingsarbetet 

vara en del av arbetet med kursen redan från start, för att möjliggöra en fungerande 

effektmätning. 

De utvärderingsansvariga på KSU är ute efter att, med hjälp av indikatorfrågorna i den nya 

enkäten, mäta nöjdheten hos kursdeltagarna. Man samlar in stora mängder kvantitativa data 

över längre tidsperioder, som ska analyseras och användas som grund för ett kontinuerligt 

förändringsarbete. På KSU Barsebäck har enkäterna snarare en kontrollerande funktion. 

Kursansvariga och lärare använder kursenkäten för att få en känsla av hur varje kursomgång 

uppfattats av deltagarna. Eftersom kurserna är små samlas en relativt liten mängd data in vid 

varje tillfälle, och kvalitativa data får en större betydelse än kvantitativa. Hur man ser på syftet 

med enkäterna skiljer sig alltså mellan avdelningarna, vilket kan försvåra införandet av den nya 

enkäten. Skillnaderna beror med största sannolikhet på att syftet bakom den nya enkäten inte 

nått fram till kursledarna på KSU Barsebäck. Därför ser man på den nya enkäten på samma sätt 

som den gamla. 

En lyckad kursenkät kräver förankring hos kursansvariga och lärare. De ska inte enbart känna 

till syftet med enkäten, utan även vara beredda att arbeta mot samma syfte. Att skapa en ny 

enkät utan att konsultera dem som i slutändan ska använda den, kan leda till problem på 

vägen, hur väl man än informerar om den. Trots att man på KSU valt att reservera en del av 

enkäten för kursledarna, ser personalen på KSU Barsebäck inte enkäten som sin egen.  
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8 – KOMMENTARER OM EXAMENSARBETET 

8.1 – REFLEKTIONER 
Få personer har redan från början en klar bild av hur ett arbete av den här storleken i 

slutändan kommer att se ut. För oss har syfte och frågeställningar ändrats regelbundet under 

arbetets gång. Det har varit svårt att dels hitta en vinkling som uppfyller de krav som ställs på 

examensarbeten på vårt program, men också svårt att ta det uppdrag vi fått från företaget och 

göra det till ett relevant ämne för en uppsats. Den största förändringen skedde då vi gick från 

att endast behandla attitydundersökningarna på KSU Barsebäck, till att även intressera oss för 

bakgrunden till dem.  

Med facit i hand kan vi se att arbetsordningen kanske inte var den bästa. I och med våra 

förändringar i syfte och frågeställningar kom vi först sent i arbetet i kontakt med Sarah. 

Hennes intervju gav oss en bakgrund som vi önskar att vi känt till redan innan intervjuerna 

med personalen på Barsebäck. Vi hade då, framför allt, på ett bättre sätt kunnat informera 

personalen om syftet med vårt arbete. 

Vi har lärt oss mycket under det halvår som gått, och vi hoppas att KSU Barsebäck kommer att 

få användning av både enkät och undersökningsresultat.  En kursenkät är ett levande 

dokument, som måste utvecklas och underhållas. Precis som rören i ett kärnkraftverk behöver 

den ibland rengöras för att inte fyllas med musselskal. Det är nu upp till personalen att se till 

att enkäterna håller sig fräscha, och fortsätter att ge en god överblick över kurserna. 
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8.2 – ARBETSFÖRDELNING  
Då vi varit två som arbetat med denna uppsats, är det ur betygssynpunkt nödvändigt att 

presentera vem som skrivit vilket avsnitt. Här följer en förteckning som tydliggör uppdelningen. 

1. Oskar 

1.1. Sofia 

1.2. Sofia 

1.3. Sofia 

1.4. Sofia och Oskar 

1.5. Sofia och Oskar 

1.6. Sofia och Oskar 

2. Oskar 

2.1. Oskar 

2.1.1. Oskar 

2.1.2. Sofia 

2.1.3. Sofia 

2.1.4. Sofia 

2.1.5. Sofia 

2.1.6. Oskar 

2.1.7. Oskar 

2.1.8. Sofia 

2.2.  

2.2.1. Sofia 

2.2.2. Sofia 

2.2.3. Sofia 

2.2.4. Sofia 

2.2.5. Oskar 

2.2.6. Sofia 

2.2.7. Oskar 

2.2.8. Oskar 

2.2.9. Oskar 

2.2.10. Oskar 

3.  

3.1.  

3.1.1. Sofia 

3.1.2. Oskar 

3.1.3. Sofia 

3.2. Sofia 

3.3. Oskar 

4. Oskar 

5.  

5.1. Oskar 

5.2. Oskar 

5.3. Oskar 

5.4. Sofia 

6.  

6.1. Oskar 

6.2. Oskar och Sofia 

6.3. Oskar 

6.4. Sofia 

6.5. Sofia 

6.6. Sofia 

7. Oskar och Sofia 

8. Oskar och Sofia 
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BILAGA A – Förslag till elevenkät 

Syfte 
Att, som en del utav en större kursutvärdering/effektmätning, ta reda på vad kursdeltagarna 

anser om den utbildning de deltagit i på KSU Barsebäck. 

Problemområden 
 Vad anser deltagarna om boendet, maten, aktivitetshuset samt servicen och 

bemötandet på förläggningen i Barsebäck? 

 Vad anser deltagarna om de olika lärarna i kursen? 

 Upplevde deltagarna att de teoretiska momenten var stimulerande och relevanta? Vad 

tyckte de om undervisningsmetoderna i dessa moment? 

 Upplevde deltagarna att de praktiska momenten var verklighetstrogna och relevanta?  

 Vad tyckte deltagarna om kursmaterialet? 

 Upplever deltagarna att de fått dela med sig av erfarenheter, diskutera och arbeta 

tillsammans? Har detta upplevts positivt? 

 Vad tyckte deltagarna om examinationen i kursen? 

Förslag till frågor 

Förläggningen 

 Under din vistelse i Barsebäck, vad tyckte du om… 

… servicen och bemötandet? 

… maten? 

… boendet? 

… aktivitetshuset? 

+ kommentar/förslag till förbättringar 

 

6-gradig skala: Mycket dålig – Mycket bra 

Teoretiska moment 

 Jag anser att de föreläsningar/teoripass som förekom under kursen… 

… var välplanerade och genomtänkta. 

… hade en rimlig svårighetsgrad. 

… var stimulerande och intressanta. 

+ kommentar/förslag till förbättringar 

6-gradig skala: Instämmer inte alls – Instämmer helt 

 (Anpassningsbar, här med anläggningskännedom som exempel)  

Vad anser du om föreläsningen/teoripasset i… 

… huvudprocessen? 

… resteffektkylning? 

… el in/el ut? 
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… säkerhets- och reaktivitetspåverkande system? 

+ kommentar/förslag till förbättringar 

6-gradig skala: Mycket dålig – Mycket bra 

Praktiska moment 

 Jag anser att de övningar som förekom under kursen… 

… var välplanerade och genomtänkta. 

… hade en rimlig svårighetsgrad. 

… uppmuntrade till diskussion och samarbete. 

… var relevanta för mitt framtida arbete. 

… återskapade verklighetstrogna situationer. 

+ kommentar/förslag till förbättringar 

6-gradig skala: Instämmer inte alls – Instämmer helt 

 (Anpassningsbar) 

Vad anser du om övningen i… 

… ? 

… ? 

… ? 

… ? 

+ kommentar/förslag till förbättringar 

6-gradig skala: Mycket dålig – Mycket bra 

Aktivt lärande – problemlösning och diskussion 

 Jag har under kursens gång… 

… fått möjlighet till utbyte av erfarenheter med de andra kursdeltagarna. 

… uppmuntrats att reflektera över mitt sätt att arbeta. 

 

6-gradig skala: Instämmer inte alls – Instämmer helt 

 Arbetssättet på KSU Barsebäcks kurser bygger mycket på aktivt deltagande, reflektion 

och samarbete. Och så någon sorts fråga om hur detta upplevts. 

Examination 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden angående kursprovet: 

- Frågorna var formulerade på ett förståeligt sätt. 

- Jag hade tillräckligt med tid på mig att svara på frågorna. 

- Frågorna stämde väl överens med kursens innehåll. 

+ Kommentar/förslag till förbättringar. 

 

6-gradig skala: Instämmer inte alls – Instämmer helt  
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BILAGA B – Elevenkät 

 
Kursutvärdering Yrkesmannaskap och Säkerhetskultur vecka 42, 2011 
 

Tack för att du tar dig tid att besvara några frågor.  
 

1. Vilket kraftverk kommer du från/via? 
 
 Oskarshamn

 Forsmark

 Ringhals

 
2. Vilket företag kommer du från? 
 

________________________________________ 
 

3. Namn (valfri uppgift): 
 

________________________________________ 
 

4. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
 
 - 19

 20 - 29

 30 - 39

 40 - 49

 50 - 59

 60 -

 
5. Hur stor andel av utbildningen har du deltagit i totalt? 
 
 0 - 25 %

 26 - 50 %

 51 - 75 %

 76 - 100 %

 
6. Vad anser du om tempot i utbildningen? 
 
 För lågt Lite för lågt Lagom Lite för högt För högt

 
Kommentarer/synpunkter: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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7. Hur nöjd är du med kursen som helhet? 
 

1 = inte alls nöjd   
6 = helt nöjd 

 
 1 2 3 4 5 6

 
 

8. Utbildaren/utbildarna har: 
 

 I låg grad I hög grad 

 1 2 3 4 5 6 
- stimulerat min kreativitet och problemlösningsförmåga.  
- uppmuntrat oss att ta aktivt ansvar för vårt lärande.  
- skapat engagemang i gruppen.  
- anpassat kursen efter gruppens behov och önskemål.  

 
Kommentarer/synpunkter på utbildarna: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

9. Jag har tagit till mig och upplever mig ha förstått: 
 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 
- syftet och de övergripande målen (huvudmålen) med kursen.    

- hur kunskaperna/färdigheterna kan/ska nyttjas i min yrkesroll.    

 
Kommentarer/synpunkter: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

10. Mitt intresse och min nyfikenhet för ämnet/kursinnehållet: 
 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 
- var stort innan kursens start.      

- har ökat eller väckts genom kursen.      

 
Kommentarer/synpunkter: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 



58 
 
 

 
11. Vad skulle ha varit annorlunda för att du skulle vara mer nöjd med kursen? 
 

 Flera svarsalternativ möjliga, fyll i det som stämmer med din upplevelse.  
 
 Jag är nöjd som det är

 Bättre anpassad till mina förkunskaper.

 Mer varierade undervisningsmetoder

 Mer praktik/färdighetsträning

 Fler exempel från verkligheten

 Mer stöd under självstudietiden

 Mer föreläsning

 Fler grupparbeten

 Mer reflektion

 Mer repetition

 Mer diskussion

 Annat

 
Om annat, vad? 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

Teoretiska moment 
 

12. Jag anser att de föreläsningar / teoripass som förekom under kursen: 
 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 
- var välplanerade och genomtänkta.      

- hade en rimlig svårighetsgrad.      

- var stimulerande och intressanta.      

 
Kommentarer/synpunkter angående teoripassen: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Praktiska moment 
 

13. Jag anser att de övningar som förekom under kursen: 
 

 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 
- var välplanerade och genomtänkta.      

- hade en rimlig svårighetsgrad.      

- var relevanta för mitt framtida arbete.      

- återskapade verklighetstrogna situationer.      

 
Kommentarer/synpunkter på övningarna: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Aktivt lärande - problemlösning och diskussion 
 

14. Jag har under kursens gång: 
 

 Instämmer inte alls Instämmer 
helt 

 1 2 3 4 5 6 
- tagit eget ansvar för mitt lärande.    

- fått möjlighet till utbyte av erfarenheter med de andra 
kursdeltagarna. 

   

- uppmuntrats att reflektera över mitt sätt att arbeta.    

 
Kommentarer/tankar kring arbetssättet: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
15. Arbetssättet på KSU Barsebäcks kurser bygger mycket på aktivt deltagande, reflektion och 
samarbete. Hur upplevde du detta? 
 
 Mycket dåligt 1

 2

 3

 4

 5

 Mycket bra 6

 
Kommentarer/synpunkter: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Förläggningen i Barsebäck 
 

16. Under din vistelse i Barsebäck, vad tyckte du om: 
 

 Mycket dålig Mycket bra 

 1 2 3 4 5 6 
- servicen och bemötandet?      

- maten?      

- boendet?      

- aktivitetshuset?      

 
Kommentarer/förslag till förbättringar: 
  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 


