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Riktlinjer för kursvärderingar inom utbildning på grundoch avancerad nivå vid teknisk- naturvetenskapliga
fakulteten
Dessa riktlinjer gällande vid teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten är ett komplement till Riktlinjer för kursvärderingar
fastställda av rektor 2010-03-09 (UFV 2010/307) och ersätter
TEKNAT 2011/96. Enheten för kvalitet och utvärdering har även
tagit fram rekommendationer för kursvärderingar som återfinns
på Medarbetarportalen.
Kursvärderingar fyller huvudsakligen två funktioner:
•
•

studenterna ges möjlighet att på ett strukturerat sätt
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen,
vara ett underlag för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling. Detta gäller såväl utveckling av den
enskilda kursen som av utbildningsprogrammen.

Kursvärderingsresultatet består av tre delar:
•
•
•

svarssammanställning,
genomströmningsrapport,
kursrapport.

Ansvar
Ansvaret för att kursvärderingar utformas och genomförs för
samtliga kurser, sammanställs och görs tillgängliga ligger på
kursansvarig institution.
Utformning
Frågeformuläret ska inkludera de fakultetsgemensamma frågor
som anvisas av naturvetenskapliga och tekniska
utbildningsnämnderna. Övriga frågor kan gärna utformas i
dialog med andra intressenter (exempelvis programansvarig och
studentrepresentanter).
Svarssammanställningen består av statistisk sammanställning av
svaren i frågeformuläret samt granskade fritextsvar.
Genomströmningsrapporten innehåller statistik om kursen (antal
registrerade på kursen, antal examinerade samt antal godkända
på kursens ordinarie examinationstillfälle(n)).
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Svarssammanställning och genomströmningsrapport ska
redovisas programvis för program med 10 eller fler svarande.
Samtliga studentsvar ska ingå i någon sammanställning.
Kursrapporten ska innehålla lärarsynpunkter samt en
sammanfattning av studenternas synpunkter. Rapporten ska
redovisa kursens starka och svaga sidor samt förslag till
eventuella åtgärder.
Genomförande
Kursvärderingarna ska vara anonyma. Utöver dessa kan, om så
önskas, formativa kursvärderingar (som kan vara anonyma eller
inte) genomföras.
Svarsperioden för frågeformuläret ska vara minst 2 veckor före
till minst 1 vecka efter kurstillfällets slut.
Kursvärdering för examensarbeten och individuella kurser ska
göras minst en gång per termin.
Sammanställning och granskning av svar på frågeformulär
Anställdas och studenters integritet ska beaktas i allt arbete med
kursvärderingar, varför fritextsvaren kan behöva anonymiseras
samt redigeras för kränkande kommentarer.
Vid granskning av fritextsvar bör beaktas att detaljer i de
individuella svaren ofta ökar utvecklingsmöjligheterna, och
därför undvika alltför summerande sammanställning.
Om den som granskar fritextsvaren (kan ej vara en student och
bör ej vara på kurstillfället undervisande lärare) upptäcker
signaler på problem eller frågor som behöver åtgärdas,
exempelvis kränkande behandling av studenter, ska granskaren
snarast kontakta berörd studierektor eller prefekt och göra de
obehandlade fritextsvaren tillgängliga för denna.
Tillgänglighet
Kursvärderingsresultatet ska göras tillgängligt senast 6
arbetsveckor efter kursperiodens slut (undantaget helgdagar och
terminsuppehåll). För examensarbeten och individuella kurser
gäller senast 6 veckor efter terminens slut (undantaget helgdagar
och terminsuppehåll).
Kursvärderingsresultatet (alla tre delar förutom fritextsvaren)
ska göras tillgängligt för studenter som har eller har haft
registrering på den aktuella kursen (på aktuell lärplattform). De
senaste två årens kursutvärderingsresultat ska finnas tillgängliga
på detta sätt. Därutöver ska alla tre delar (inklusive granskade
fritextsvar) göras tillgängliga för programansvariga samt
utbildningsnämnder (på Medarbetarportalen). Berörd
studierektor ska ta del av kursrapporten.
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Återkoppling
Den prefekten utser, exempelvis studierektor, ska ge
återkoppling till lärarna för att främja deras och kursens
utveckling.
Studenterna på påföljande kurstillfälle ska tidigt under kursen
informeras om utfallet av tidigare kursutvärdering(ar) och om
vilka eventuella åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.
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