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Handläggningsordning vid Lärarhögskolan gällande kurs- och 
programutvärdering 

Gällande regelverk och handläggningsordning vid Umeå universitet 
Rektor fattade 2013-08-20 beslut om Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (dnr 500-
1020-13) samt Kursvärderingar – genomförande och ansvar (dnr 500-1022-13). Den förstnämnda 
regeln liksom den senare handläggningsordningen är revideringar av ett tidigare regeldokument. 

Revideringen har medfört att frågor rörande kurs- och programutvärdering numera återfinns i två 
dokument (dokumenten ovan). Skälet till detta är att man ville separera handläggningsordningen 
rörande kurs- och programutvärderingar från det regelverk som fastställer rättigheter och skyldigheter. 

Reglerna rörande kurs- och programutvärdering har sin grund främst i vad som är fastställt i 
högskolelagen och högskoleförordningen. 

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. (1 kap. 14§ 
högskoleförordningen) 

Av Regler för studentinflytande vid Umeå universitet framgår att: 

Kursvärderingar är ett viktigt instrument för studenternas och lärarnas delaktighet i kvalitets- arbetet, för 
lärarnas pedagogiska utveckling och för studenternas lärande. Utvärderingar ska göras av samtliga kurser 
och program inom grundutbildning och kurser inom forskarutbildning. En kursutvärdering ska behandla: 

•  innehåll 
•  genomförande 
•  examination 
•  frågor om utbildningens övriga villkor 

På kursnivå ska utvärderingen bland annat innehålla frågor om förväntade studieresultat (FSR). I övrigt 
är det upp till fakulteter och institutioner att, inom ramen för universitetets regelverk, avgöra vad 
utvärderingen ska omfatta och hur den ska utformas. 

På programnivå ska utvärderingen dessutom innehålla frågor om generiska kunskaper och frågor om 
progressionen inom programmen. I övrigt är det upp till värdfakultet och programråd att, inom ramen för 
universitetets regelverk, avgöra vad utvärderingen ska omfatta och hur den ska utformas. 

Fakulteterna/Lärarhögskolan ska årligen följa upp institutionernas och programrådens arbete med 
kurs-/programutveckling. 

I handläggningsordningen Kursvärderingar – genomförande och ansvar konkretiseras hur arbetet 
med kursutvärderingar ska genomföras: 

Kursvärderingar ska vara en integrerad del av kursen och i övrigt anpassas efter utvärderingens syfte och 
kursens innehåll och genomförande. Vid inledningen av en kurs ska därför syfte och form för 
kursvärdering diskuteras, samt återkoppling ges av den kursutveckling som ägt rum med anledning av 
bland annat tidigare kursvärderingar. Studenterna ska även ges möjlighet att delta vid planering, 



 

genomförande och uppföljning av kursvärderingarna. Under pågående kurs ska regelbundna 
avstämningar eller utvärderingar göras. Om en kurs är uppdelad i olika fristående moment av flera 
veckors omfattning ska en utvärdering göras av såväl varje moment som kursen som helhet. Alla studenter 
som deltar i eller just har avslutat en kurs ska i en kursvärdering ges möjlighet att framföra sina 
erfarenheter av och synpunkter på kursen, samt informeras om resultaten och de åtgärder som föranleds 
av dessa. Andra än studenter och lärare som är involverade i undervisningen bör också ges möjlighet att 
framföra sina erfarenheter och synpunkter på kursen. Varje utvärdering ska analyseras och resultera i 
slutsatser och åtgärder som ska dokumenteras på ett sätt som gör den möjligt att kommunicera resultatet 
med både studenter, lärare och institution/programråd/fakultet. En sammanställning av utvärderingen 
ska vara tillgängligt för alla på institutionens/fakultetens, och i förekommande fall programmets, 
webbplats. Berörda lärare ansvarar för att i dialog med studenter/studentföreträdare diskutera vidtagna 
åtgärder. Vid kommande utvärdering av samma kurs ska föregående kursutvärdering och vidtagna 
åtgärder diskuteras med studenterna. Även beslut om att inte vidta åtgärder ska återföras. 

Alla programstudenter ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och 
synpunkter på programmet som helhet. 

Doktorander ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på 
kurser inom utbildningen och utbildningen som helhet. 

En student som önskar lämna sina synpunkter anonymt har rätt att göra detta. Lärare ska beakta enskilda 
studenters rätt till anonymitet vid återkoppling i samband med kursutvärdering eller vid andra 
kommentarer om kursen, till exempel genom att avidentifiera enskilda studenters synpunkter innan de 
vidarebefordras till hela studentgrupper. 

Kursvärdering som innehåller personangrepp och kränkande omdömen ska ej beaktas. 

När det gäller ansvaret säger handläggningsordningen att: 

Arbetet med program- och kursutvärderingar ska ingå i institutionernas och fakulteternas 
verksamhetsplanering. 

Fakultetsnämnden eller motsvarande har det övergripande ansvaret för att alla programstudenter får 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på det program de följer eller just har avslutat. 
Fakultetsnämnderna eller motsvarande har också ett ansvar för att stimulera och följa upp 
kursutvärderingsarbetet på institutionsnivå. 

Fakultetsnämnden ska årligen följa upp institutionernas och programrådens arbete med kurs-
/programutveckling. 

Prefekten ansvarar för att kursutvärdering och kursutveckling genomförs och ingår som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. En sammanställning och analys av utvärderingarna ska återkopplas till dem 
som genomfört utvärderingen. Sammanställningen ska bevaras samt hållas tillgänglig på 
institutionens/programmets hemsida under minst tre år. Studenternas utvärderingar ska sparas i enlighet 
med vad Riksarkivets författningssamling stipulerar1. 

Ansvaret för samordning av kursutvärderingar inom ett program ligger på värdfakultet/lärarhögskola.  

                                                             

1  Enligt RA-FS 2008:3 får kursutvärderingar gallras efter 2 år om det finns en sammanställning. Finns ingen 
sammanställning ska kursutvärderingarna vara kvar i 10 år. 



 

Handläggningsordning vid Lärarhögskolan 
Mot bakgrund av vad som framgår ovan, gäller följande för utbildning på grundnivå2 som bedrivs vid 
Lärarhögskolan: 

• Kurs- och programutvärderingar ska integreras i det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs av 
institutioner och programråd. I kvalitetsarbetet ingår också de studentdialoger som 
Lärarhögskolans ledning i samarbete med studentföreningen UmPe anordnar 2-3 ggr/termin där 
samtliga lärarstudenter erbjuds tillfälle att framföra synpunkter på såväl kurser som program. Vid 
i förväg anmälda frågeställningar som rör enskilda kurser kan institutionsrepresentant adjungeras 
till dialogen. 

• Kursansvarig institution ansvarar för utvärdering av kurser som ingår i Lärarhögskolans program. 
Kursansvarig lärare gör en samlad bedömning efter genomförd kurs, baserad dels på studenternas 
kursutvärdering (och i förekommande fall momentutvärderingar), dels på övriga medverkande 
lärares synpunkter. Av den samlade bedömningen ska det framgå vad som (1) fungerat bra och 
särskilt bra, (2) vad som fungerat mindre bra eller brustit samt (3) vilka förändringar man ser som 
nödvändiga inför nästa kurstillfälle. Analysen kan också innehålla skrivningar om förändring och 
utveckling som inte orsakats av brister i undervisningen. En sammanfattning av studenternas 
kursutvärdering ska ligga som bilaga till den samlade bedömningen.3 

• Den samlade bedömningen ska tillsammans med sammanfattningen av kursutvärderingen 
som bilaga finnas tillgänglig på lämplig webbplats. Det är vidare kursansvarig institutions 
skyldighet att såväl den samlade bedömningen som sammanfattande kursvärdering skickas 
till respektive programrådsordförande.  

• Vid mer omfattande kurser med tydligt avgränsade moment kan det vara motiverat att varje 
moment utvärderas separat. I sådana fall ska även en kursutvärdering göras. 

• Lärarhögskolans programråd följer en gång per termin upp arbetet med kursutvärderingar. 
Här ligger fokus mer på kontinuitet och progression inom programmet, dvs. relationen 
mellan skilda moment, kurser och programblock4, än enskilda kursers specifika innehåll. 
Vid behov förs särskilda dialoger mellan Lärarhögskolans ledning och kursansvariga 
institutioner.  

• Programrådens ordförande tillsammans med representant för studenter (alternativt med 
kommentarer från studenter) ansvarar för att en gång per termin gå igenom föregående 
termins sammanfattningar av kursutvärderingarna och tillsammans med representanter för 
studenter presentera resultaten för övriga rådsmedlemmar. 

• Lärarutbildningsrådet har ett särskilt ansvar för att gå igenom kurser som ingår i 
utbildningsvetenskaplig kärna. Beredning ska ske i de enskilda programråden men det 
slutgiltiga ansvaret ligger på Lärarutbildningsrådet. 

• Resultatet av genomförda uppföljningar integreras i den verksamhetsberättelse som 
programråden årligen ska upprätta och rapportera till Lärarhögskolans styrelse (Instruktion 
för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet 2011-12-20, Dnr 103-2725-11). 

• Arbetet med kurs- och programutvärdering följs löpande i Lärarutbildningsrådet. 

                                                             

2  Med grundnivå avses alla kurser på grundläggande och avancerad nivå. Av Regler för studentinflytande vid 
Umeå universitet framgår det att kurser inom forskarutbildningen även omfattas av regelverket. 
Lärarhögskolans handläggningsordning gäller dock enbart för grundnivån. Ansvaret för kursutvärdering inom 
forskarutbildningen ligger på kursansvarig institution. 

3  Även om ansvaret vilar på kursansvarig institution så ska samverkan ske med programråd där så är befogat. 
4   Ämneslärarrådet kan exv. välja att inhämta sammanställningar av hela kursblock i ämneskurserna om 30, 45, 

60, 90 eller 120 hp som utformats enligt rådets anvisningar. 


