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Kvalitetsutvärdering av enskilda kurser vid LiTH: 

sammanställning och slutsatser  

Under 2020 utvärderar Tekniska högskolan vid LiU sina fristående kurser. 

Utvärdering genomförs av programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, som 

har ett sammanhållande administrativt ansvar för fakultetens samtliga fristående 

kurser. Här följer en redogörelse för utvärderingsprocessen och en sammanfattning 

av resultatet. 

 

Utvärderingsobjekt  

I utvärderingsprocessen har tio kvalitetsrapporter som totalt omfattar tretton 

fristående kurser sammanställts (tabell 1). Åtta av rapporterna berör en kurs 

vardera, medan två är klusterrapporter som omfattar flera kurser inom samma 

ämne. Detta gäller dels kurserna i hundens beteendebiologi (ETE279, ETE280 och 

ETE329), dels kurserna i etologi (ETE328 och ETE328). 

 

Kurs Omfattning 
(hp) 

Kursgivande 
institution 

Format Antal 
platser 

ETE332 Grundläggande datasäkerhet  5 ISY distans online 90 
ETE318 Grunderna i AI  2 IDA distans online obegränsat 
ETE034 Medicinteknisk säkerhet 3 IMT campus 24 
ETE180 Medicinsk teknik 7,5 IMT distans online 24 
ETE279 Hundens beteendebiologi 1 7,5 IFM distans online 90 
ETE280 Hundens beteendebiologi 2 7,5 IFM distans online 90 
ETE329 Hundens beteendebiologi 3 7,5 IFM distans online 90 
ETE327 Introduktion till etologi 7,5 IFM distans online 60 
ETE328 Fortsättningskurs i etologi 7,5 IFM distans online 60 
ETE330 Hästens sinnen och beteende 7,5 IFM distans online 90 
ETE333 Djurpsykologi: beteende, 
kognition och relationer hos husdjur 

15 IFM distans online 90 

NBIB22 Floristik och faunistik 9 IFM campus (fält) 30 
ETE325 Linjär algebra 8 MAI campus 30 

 

Tabell 1 Översikt över de fristående kurser som utvärderas av fakulteten 2020. Kurserna i 

hundens beteendebiologi (ETE279, ETE280 och ETE329) respektive kurserna i etologi (ETE328 

och ETE328) utvärderas gemensamt i klusterrapporter. Övriga kurser utvärderas var för sig i 

enskilda rapporter. ETE318 Grunderna i AI har som mål att ha obegränsat antal platser.  

 

De aktuella utvärderingsobjekten ges i de allra flesta fall online på distans och 

omfattar mellan 2 och 15 hp. De campusförlagda kurserna NBIB22 Floristik och 
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faunistik och ETE034 Medicinteknisk säkerhet ges på helfart, medan ETE325 

Linjär algebra, liksom samtliga distanskurser, ges på kvartsfart. Åtta av kurserna 

ges av IFM och ligger inom området biologi, varav alla utom en handlar om djurs 

beteenden (etologi). Övriga kursgivande institutioner är ISY, IDA, IMT och MAI. 

 

Fakulteten ansvarar också för ett antal andra enskilda kurser som inte utvärderas i 

detta sammanhang. Kurspaketen i biologi, kemi och matematik (30 hp vardera) 

ingår i sin helhet i kandidatprogrammen i dessa ämnen och utvärderas därmed 

tillsammans med programmen. ETE306 Diskret matematik samläses med 

lärarutbildningen och utvärderas inom ramen för detta. Kurserna inom Linköping 

University Summer Academy (ETES01, ETES02 och ETES03) utvärderas separat. 

 

Utvärderingsprocess 

Vid två tillfällen i januari/februari 2020 höll ordförande i ansvarig programnämnd 

och prodekan för grundutbildningen ett informationsmöte riktat till kursernas 

examinatorer och studierektorer angående utvärderingens genomförande. Under 

våren och sommaren arbetade sedan kursernas examinatorer (eller studierektorer) 

tillsammans med nämndordföranden med att författa rapporterna enligt LiUs mall 

för enskilda kurser. Rapporter och handlingsplaner fastställs i vanlig ordning under 

hösten 2020 efter dialog mellan nämnd och fakultetsledning. 

 

Fristående kurser på LiTH 

LiTHs fristående kursutbud är tämligen sparsamt men omfattar flera olika ämnen –  

biologi, matematik, systemteknik, datateknik och medicinsk teknik. Syftet med att 

ge dessa kurser varierar. Kurserna drivs i vissa fall av en allmänbildningsambition 

med vinkling mot kompetensbreddning i yrkeslivet, i andra fall av att det finns en 

stor nationell efterfrågan och kompetens på LiU men mycket få tillgängliga kurser 

på landets övriga lärosäten. I ett fall är kursen ett led i fortbildning för certifiering. 

Utbudet revideras kontinuerligt. För ett par år sedan lades en kurs i 

entreprenörskap inom vårdsektorn ner, då mycket få kursdeltagare slutförde 

kursen. En kurs i framtidens miljöteknik har också nyligen tagits bort från utbudet 

till följd av bland annat sviktande intresse och låg genomströmning. Innehållet i en 

tidigare kurs inom datasäkerhet har just moderniserades och ges från och med 

2020 under den nya kurskoden ETE332. Det stora samhällsintresset för artificiell 

intelligens ledde nyligen till inrättandet av kursen ETE318 Grunderna i AI som 

bygger på en onlinekurs utvecklad vid Helsingfors universitet. Det senaste tillskottet 
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är kursen ETE333 Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, 

som mottagits med stort studentintresse nationellt och ges för första gången under 

2020. 

 

Kommentarer till kvalitetsrapporterna  

Generellt bedöms kurserna fungera mycket väl med avseende på de parametrar som 

utvärderats. I några fall har vi upptäckt behov av justeringar i kursplanerna, bland 

annat med avseende på hur kursmålen är formulerade. Vi noterar en hög grad av 

konstruktiv länkning med aktivt studentdeltagande, och godkända studenter 

bedöms uppfylla kursmålen. Kurserna vilar på vetenskaplig grund och 

lärarkompetensen är mycket god. Även lärarkapaciteten är generellt sett väl 

tillgodosedd, men inom beteendebiologiområdet skulle det vara önskvärt att bredda 

lärargruppen för att minska sårbarheten. För kursen ETE034 Medicinteknisk 

säkerhet behövs i nuläget en helhetsöversyn av lärarlaget. Den är efterfrågad som 

certifieringskurs i vissa medicintekniska yrken och behöver ett väsentligt inslag av 

lärare från andra aktörer än akademin, men kärnan i lärargruppen ska ha en 

akademisk förankring på LiU. 

 

Kurserna hålls aktuella bland annat genom att lärarna är forskningsaktiva inom 

ämnet. Speciellt ETE332 Grundläggande datasäkerhet och ETE318 Grunderna i AI 

berör områden där utvecklingen går mycket snabbt framåt, vilket är en utmaning 

som lärarna är väl medvetna om. Dessa kurser startade 2019 respektive 2020 och 

har i nuläget ett uppdaterat innehåll. 

 

Söktrycket till kurserna inom beteendebiologi och artificiell intelligens är mycket 

högt, men det är även gott för övriga kurser (tabell 2). De tre campusförlagda 

kurserna är de som har lägst antal sökande, vilket kanske inte är så underligt med 

tanke på att närvaro i Linköping krävs för att följa dem. En av dem, ETE325 Linjär 

algebra, ges förutom för registrerade studenter också inom ett samarbete med 

lokala gymnasieskolor och spelar därmed en viktig roll för samverkan med 

ungdomsskolan. ETE034 är angelägen som ett led i fortbildning inom vissa 

medicintekniska yrken och målgruppen är därmed också något smalare. 
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Kurs Antal sökande 
2019 resp 

2020 

Prestations-
grad (%) 

Helhetsbetyg i 
kurs-

utvärdering 
ETE332 Grundläggande datasäkerhet  317 (2020) 54 4,0 
ETE318 Grunderna i AI* 775 resp 734 46 4,4 (sv) 4,7 (eng) 
ETE034 Medicinteknisk säkerhet 29 resp 15 89 - 
ETE180 Medicinsk teknik 162 resp 242 42 4,0 2018 
ETE279 Hundens beteendebiologi 1 582 resp 1084 69 4,5 
ETE280 Hundens beteendebiologi 2 144 resp 69 72 4,5 
ETE329 Hundens beteendebiologi 3 62 resp 88 61 4,6 
ETE327 Introduktion till etologi 226 resp 462 73 4,4 
ETE328 Fortsättningskurs i etologi 78 resp 80 73 4,5 
ETE330 Hästens sinnen och beteende 306 resp 309 63 4,6 
ETE333 Djurpsykologi: beteende, 
kognition och relationer hos husdjur 

889 (2020) ny kurs ny kurs 

NBIB22 Floristik och faunistik 39 resp 30 84 4,8 
ETE325 Linjär algebra 35 resp 32 35 4,0 

*Denna kurs är öppen för sen antagning för att fånga upp så många intresserade som möjligt men 

antal sökande avser siffran efter 15 april inför hösttillfällena 2019 och 2020. 

 

Tabell 2 Totalt antal sökande 2019 och 2020 enligt statistik.uhr.se, samt prestationsgrad och 

helhetsbetyg i kursutvärderingar under perioden 2015-2019 (eller 2015-2020 i de fall kursen ges 

på våren och avslutas i juni) för de år under denna period som kursen utvärderats. ETE332 har 

givits första gången under våren 2020 och har därmed bara data från ett kurstillfälle. ETE318 

har givits i två kursomgångar och erbjuds i en svensk och en engelsk version. ETE333 är en ny 

kurs som pågår under hela 2020. När det gäller kursutvärderingsbetyg har flera kurser 

utvärderats sporadiskt under åren med KURT-systemet och här anges ett medelbetyg baserat 

på de data som finns, både från KURT och från Evaliuate. För ETE034 finns inga data från 

kvantitativa, summativa utvärderingar. 

 

Prestationsgraden under den studerade perioden (medelvärde under 2015-2019, 

eller i några fall 2015-2020) varierade från 35% till 89% och var i genomsnitt 63% 

(tabell 2). De tre campusförlagda kurserna hade en genomströmning under 

perioden på 84%, 89% respektive 35%, medan medelvärdet för distanskurserna var 

62%. Detta är generellt sett höga siffror i nationell jämförelse. 

Universitetskanslerämbetet konstaterade 2017 i sin rapport ”Distansutbildning i 

svensk högskola” (sid 34-35) att prestationsgraden på fristående kurser är betydligt 

lägre än på programkurser, och att den också är lägre på fristående kurser som ges 

online jämfört med sådana som ges på campus. Prestationen på fristående 

onlinekurser nationellt är 55% för kvinnor och 48% för män, medan motsvarande 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 2020-09-09 
DNR LiU-2020-00336 
DNR LiU-2020-00337 
DNR LiU-2020-00338 
DNR LiU-2020-00339 
DNR LiU-2020-00340 
DNR LiU-2020-00341 
DNR LiU-2020-00342 
DNR LiU-2020-00343 
DNR LiU-2020-00344 
DNR LiU-2020-00346 

5(6) 
 

 

 
 
 
 
 

 

siffror för fristående campuskurser är 70% och 64%.1 I LiTHs kvalitetsrapporter 

anges prestationen som andel av förstagångsregistrerade studenter som avslutat 

kursen samma kalenderår (för vårkurser) eller senast året efter (för höstkurser och 

kurser som löper över två kalenderår), vilket är ett ”snålare” mått än det som UKÄ 

använt, men vi ser också att det generellt är mycket få studenter av dem som inte 

fullföljer kurserna i nära anslutning till deras avslutning som alls gör det. Orsaker 

till att de två fristående campuskurserna med högst prestationsgrad har så gott 

resultat kan vara att den ena krävs för certifiering i vissa yrken, medan den andra 

främst läses av programstudenter på biologi- eller lärarutbildningen vid LiU som 

har möjlighet att lägga in kursen i exempelvis en generell kandidatexamen inom 

biologiområdet. Den tredje campuskursen, ETE325 Linjär algebra, har lägst 

genomströmning av alla kurser. Här vore det önskvärt att höja prestationsgraden. 

Även ETE180 Medicinsk teknik ligger relativt lågt i prestation. 

 

Studenternas omdömen om kurserna i form av medelhelhetsbetyg är i samtliga fall 

mycket positiva – ett medelbetyg på runt 4,5 är mer regel än undantag, och ingen 

kurs har någonsin noterat ett betyg under 4,0 (tabell 2). Det ska dock sägas att flera 

av kurserna hade en mycket sporadisk utvärderingsfrekvens i det tidigare 

kursutvärderingssystemet KURT (i och med införandet av Evaliuate 2018 

utvärderas samtliga kurser varje gång de ges, vilket innebär en tydlig 

kvalitetsförbättring) och det finns därför sparsamt med data därifrån. I de flesta 

kurser har svarsfrekvensen dessutom som regel varit under 10%. Det är 

anmärkningsvärt att samtliga kurser inom beteendebiologi, som alltid utvärderades 

i KURT så länge det systemet tillämpades, där uppvisade en svarsfrekvens som i 

många fall var betydligt bättre än vad vi är vana vid att se på våra programkurser, 

medan de i Evaliuate endast haft några få procent svarande. Orsaken till denna 

drastiska sänkning av svarsfrekvensen kan ha att göra med när kursutvärderingen 

öppnar i förhållande till när studenterna ”mentalt” lämnar kursen, vilket blev 

annorlunda i Evaliuate jämfört med i KURT. Det kan vara extra svårt att motivera 

studenter att delta i summativa utvärderingar av fristående kurser som saknar 

programsammanhang, varför alla medel att höja svarandegraden är angelägna. Vi 

kommer därför att undersöka möjligheterna till att anpassa kursdatum och 

utvärderingsdatum bättre till varandra. Det är också viktigt att lärarna fortsätter att 

 

 

 
1 Analysen baserades på kursregistreringar som gjordes läsåret 2013/14 och som följdes 
upp till och med 2015/16. 
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betona för studenterna hur viktig utvärderingen är, även på en fristående kurs, och 

underbygger det genom att visa på förändringar som genomförts till följd av tidigare 

studentåterkoppling. Det ska dock noteras att lärarna också brukar ta in synpunkter 

från kursdeltagarna på andra sätt under kursernas gång. Detta kan medföra att 

studenternas incitament att svara på den avslutande elektroniska utvärderingen 

minskar i vissa fall, men detta ska vägas mot att formativ återkoppling är värdefull 

för lärarna eftersom den kan möjliggöra för dem att justera kursen direkt för just 

den studentgrupp som framfört synpunkterna. 

 

Baserat på tillgängliga data är det svårt att dra några slutsatser om eventuella 

skillnader i svarsfrekvens mellan campus- och onlinekurser. 

 

Beteendebiologikurserna attraherar nästan bara kvinnliga kursdeltagare medan 

övriga kurser har mellan ungefär en tredjedel och drygt hälften kvinnliga studenter. 

När det gäller jämställdhetsperspektivet i själva innehållet har lärarna i regel i första 

hand ögonen på val och formulering av olika tillämpningsexempel. Somliga 

rapporterar att de aktivt arbetar med att ge studenterna ett könsbalanserat 

utrymme, där olika perspektiv välkomnas, och andra att de framhåller såväl 

manliga som kvinnliga forskare inom området. I flera kurser medverkar lärare av 

båda könen och i några fall är författarna till kurslitteraturen både kvinnor och 

män. Lärarna uppvisar generellt en medvetenhet om jämställdhetsperspektivet, 

även om några också säger sig tycka att det är svårt att veta vad 

jämställdhetsintegrering innebär. När det gäller den stora övervikten kvinnliga 

deltagare på kurserna inom beteendebiologi har en dialog med lärarna förts kring 

möjliga orsaker, men det är svårt att se att det skulle finnas något i det 

naturvetenskapliga innehållet eller i kursledningens förhållningssätt som påverkar 

detta. 

 

Sammanfattning 
Sammantaget bedöms de fristående kurserna vid LiTH vara aktuella, angelägna och 

väl mottagna av kursdeltagarna. Utbudet är dynamiskt. Fakulteten för fortlöpande 

diskussioner med institutionerna kring eventuell revidering av kursutbudet, vilket 

lett till flera förändringar de senaste åren. Genom införandet av Evaliuate 

utvärderas sedan hösten 2018 alla fristående kurser efter varje kurstillfälle, vilket 

inte var fallet tidigare. För vissa kurser är den låga svarsfrekvensen dock att 

betrakta som den största utmaningen. Vi bör också fortsatt stötta lärarna i arbetet 

med jämställdhetsintegrering. 


