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Allmänna råd för kursvärdering och
kursutvärdering vid Lunds universitet
Fastställd av rektor 2021-09-09.
Med utgångspunkt i 1 kap. 4 § tredje stycket högskolelagen
(1992:1434 med senare ändringar) framgår att kvalitetsarbetet är
en gemensam angelägenhet för både universitetets personal och
studenterna. I samma lag stipuleras att studenter ska ha rätt att
utöva inflytande över utbildningen. Dessutom ska universitetet
verka för att studenter ska ta en aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen (jfr 1 kap. 4 a § HL).
Kursvärderingar är ett av de sätt genom vilket studenter ges
möjlighet att utöva inflytande. Dessa ska genomföras på samtliga
kurser. I 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100 med
senare ändringar) framgår att:
Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har
avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina
erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en
kursvärdering som anordnas av högskolan.
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt
informera om resultaten och eventuella beslut om
åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten
skall hållas tillgängliga för studenterna.

Av Lunds universitets föreskrifter om fördelning av
beslutsbefogenheter framgår ansvarsfördelningen i kvalitets- och
utvecklingsarbetet. Häri står det att ansvaret för kvalitets- och
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utvecklingsarbetet ligger hos fakultetsstyrelserna. I detta ansvar
ingår genomförande av kursvärderingar och kursutvärderingar
samt uppföljningen av eventuellt vidaredelegerat kvalitetsarbete.
Vid fakulteten ska rutiner för kvalitetsarbete och
ansvarsfördelning finnas. Rätt till vidaredelegation gäller enligt
fördelning av beslutsbefogenheter inom Lunds universitet.
I det föreliggande dokumentet föreskrivs allmänna råd om hur 1
kap. 14 § HF ska tillämpas vid Lunds universitet. De allmänna
råden för kursvärderingar och kursutvärderingar tar även
avstamp i ESG 1 standard 1.9 och tillhörande riktlinjer samt
universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
för utbildning (dnr STYR 2016/179). Råden gäller för kurser på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och inkluderar
verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande. Däremot
omfattar de inte uppdragsutbildning. I råden används begreppen
”studenterna”, ”studerande” och ”kursdeltagare”, vilka omfattar
både studenter på grundutbildning och doktorander.
I samband med att detta beslut träder i kraft den 16 januari 2022
upphör följande beslut att gälla: Föreskrifter gällande
kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet (PE
2010/341).

Allmänna råd
I.

Kursvärderingar

A. Anställdas och studerandes integritet ska beaktas i
genomförandet av kursvärderingar.

Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området
för högre utbildning (ESG)
1
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B. Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i
förhållande till läraren/examinatorn. I enskilda fall kan
undantag från anonymitetskravet medges om detta inte
kan säkras för mindre kursgrupper.
C. Kursdeltagarna bör ges möjlighet att göra
kursvärderingen under schemalagd tid.
D. Berörd studentkår ska ges möjlighet att delta i det
fakultets- och institutionsgemensamma arbetet med
framtagande av kursvärderingar, metodval, beslut om
tidpunkt för kursvärderingen samt uppföljning av
resultatet. Fritextsvar delges kåren efter granskning och
bearbetning ur integritetssynpunkt.
II.

Kursutvärderingar

A. Anställdas och studerandes integritet ska beaktas i
genomförandet av kursutvärderingar samt i
kommunikationen av utvärderingen.
B. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras i en
kursutvärdering.
Kommentarer i kursutvärderingen baseras på reflektioner
kring kursvärderingsresultaten, pedagogiska processer,
måluppfyllelse, förutsättningar för kursen, eventuella
förslag på åtgärder med mera. Samtal med berörd
studentkår och berörda anställda beaktas i utvärderingen.
C. Resultat från kursutvärderingen och eventuella beslut om
åtgärder återkopplas till kursdeltagarna och berörd
studentkår så snart som möjligt.
Kursutvärderingsresultat och eventuella beslut om
åtgärder ska även presenteras för efterföljande kursgrupp.
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D. Det ska säkerställas att resultatet och eventuella beslut
dokumenteras. Resultat återkopplas och hålls tillgängligt
för berörda studenter via lämpliga informationskanaler,
exempelvis via e-post, lärplattformer, kurssidor och/eller
annat.

