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Förord

“Studentrepresentanter bör ges möjlighet att delta i framtagandet av 
kursutvärderingsrapporter.”i

Denna rapport är en produkt av ett tvåårigt projekt (2016-2017) utfört av
Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) utbildningsutskott. Under våren
2016 genomfördes en enkätundersökning av vad studenterna vid humanistiska och
teologiska fakulteterna (HT) tycker om kursutvärderingar. Under höstterminen 2016
och vårterminen 2017 har utskottet sammanstä l l t mater ia le t f rån
enkätundersökningarna samt tittat på vilka föreskrifter som gäller för LU liksom HT
samt kollat närmare på vilka pedagogiska förtjänster det finns med kursvärderingar
och kursutvärderingar ur ett studentperspektiv.

Ett syfte med att genomföra ett arbete som det här är bland annat att åstadkomma en
förbättring av studenternas deltagande i kursutvärderingar. En ambition är att ändra
attityden hos de HT-studenter som är negativt inställda till kursvärderingar, detta
genom att nå dem med vår information om nyttan med kursvärderingar.

På HT finns det ungefär 10 kandidatprogram och 14 masterprogram. Merparten av
utbildningsutbudet är kurser där HT ger drygt 400 kurser i skrivande stund. För oss i
kåren är det centralt att tala om kursvärderingar snarare än programutvärderingar.

Vi vänder oss i denna rapport till studenter jämte administrativ personal på
humanistiska och teologiska fakulteterna som i normalfallet är de som läser dokument
av den här typen. Vi i HTS utbildningsutskott vill även rikta ett särskilt tack till kårens
grafiska designer Gustaf Linnerborg som formgivit rapportens framsida samt Marina
Hansson som genomfört språkkorrigeringar i rapporten.

Vi som författat rapporten är utskottet 15/16 och 16/17. 15/16 genom Oskar
Johansson, Elisabeth Jensen Haverling, Annika Ruge, Hanna Isero och Philip Schalin.
Vi i utskottet som slutfört arbetet 16/17 är Elisabeth Jensen Haverling, Annika Ruge,
Alexander Nymark och Daniel Kraft. Rapporten godkändes av HTS fullmäktige den
22 februari 2017.

Daniel Kraft
Lund 25 januari 2017
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Del 1. HTS utbildningsutskott om kursvärderingar och 
kursutvärderingar

1.1. Inledande anmärkningar
Kursvärderingar är ett av de främsta sätten att utveckla kurser inom högre utbildning. Att ha
välutvecklade rutiner för kursvärderingar är en stapel i grundutbildningens kvalitetsutveckling; att slappt
bocka en kryssruta bidrar inte till en utbildningskvalitet i världsklass. Det finns en väsentlig skillnad
mellan kursvärdering och kursutvärdering där kursvärdering är detsamma som ”studenternas framförda
synpunkter” och kursutvärdering är detsamma som ”den sammanställning med kommentarer som ska
göras”.ii Att gradera innehållet i kurser efter en differentierad skala är inte detsamma som att reflektera
och värdera innehållet i kursen. Även om det kan finnas fördelar med att gradera kurser i olika
avseende, anser vi att HT-ämnena med fördel utvärderas genom fritextsvar (kvalitativ metod). Däremot
finns det generella drag i ett program eller en kurs studenten hade kunnat gradera (kvantitativ metod).
Förutsättningarna för att fullfölja en (del)kurs och att genomföra en kursvärdering skiljer sig åt, både på
lärosätet och även inom fakulteten och i vissa fall på institutionen. Det ställs inte samma krav på att
reproducera kunskap inom humaniora eller religionsvetenskap som det gör i tekniska ämnen. Att ha
välutvecklade rutiner för kursutvärderingar på institutionerna är någonting vi vill främja, bland annat
genom att förändra attityderna till kursutvärderingar hos studenterna.

Det finns flera pedagogiska förtjänster med kursutvärderingar. Rektor har rätt när hen skriver att
kursvärderingar ska “ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, där
lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk reflektion”. iii Om
studentens lärande står i centrum ställer detta krav på lärarens pedagogiska förmågor. På så sätt är den
“pedagogiska reflektionen” central för den pedagogiska meriteringen och utvecklingen hos läraren.

1.2. På Lunds universitet

Högskoleförordningen, kapitel 1.
14 § 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.
Förordning (2000:651).

De föreskrifter som reglerar hur kursvärderingar sker förekommer i Högskoleförordningen 1 kap, 14 §
och bestäms närmre av rektors beslut. Universitetets föreskrifter har också behandlats och fått stöd i
utvecklingsrådet.iv

En viktig aspekt av genomförandet av kursutvärderingar är rättssäkerheten som i föreskrifternas tredje
punkt ska säkerställas, “[a]nställdas och studenters integritet ska beaktas i allt arbete med
kursvärderingar och kursutvärderingar”.v Denna punkt är ömsesidig, då det inte bara ligger i studentens
intresse att värna om sin integritet, utan även lärarens. Det finns flera olika skäl till att det bör finnas en
nivå mellan lärare och student som sköter det fackliga arbetet med kursutvärderingar, exempelvis
studentråd i samarbete med studierektorer.

De båda kraven på tillgänglighet och återkoppling är övergripande och passande för olika fakulteter att
utveckla egna rutiner kring. Detta är enkelt att förhålla sig till eftersom man kan ta hänsyn till olika
akademiska kulturer och förutsättningar på universitetets fakulteter.
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1.3. På humanistiska och teologiska fakulteterna
På HT-fakulteterna i Lund finns det ett inriktningsbeslut som grundutbildningsnämnden fattade den 1
februari 2013.vi Enligt beslutet skulle HT-fakulteternas styrelses arbetsutskott “anta den gemensamma
enkäten […]”, vilken nu är den enkät vi studenter känner till och som bör vara standardiserad på HT-
fakulteterna.vii Hur enkäten bör utformas finns beskrivet i en fakultetsgemensam lathund.
Utgångspunkten för enkäten är ett frågebatteri med standardiserade frågor som går att komplettera eller
anpassa, med hänsyn till lärandemål, till olika institutioner.

Upphandlingen av Survey & Report (S&R) genomfördes 2012 och började implementeras 2013. I
skrivande stund börjar det alltså närma sig fyra år med S&R implementerat på fakulteten. Det går
därför att anmärka på att det inte finns rutiner för detta på alla institutioner.

Tabell 1.

Institution Antal kurser med 
S&R

Annan form än S&R

Språk- och litteraturcentrum (totalt) 47 31

       Sektion 1 2 15

       Sektion 2 18 0

       Sektion 3 12 0

       Sektion 4 12 0

       Sektion 5 3 16

Arkeologi 22 0

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) 1 0

Filosofiska institutionen 4 0

Institutionen för historia och mänskliga rättigheter 10 1

Institutionen för kulturvetenskaper 14 4

Institutionen för utbildningsvetenskap 20 0

Ovanstående siffror är baserade på den insamling av kursutvärderingar som gjordes av HTS
utbildningsutskott hösten 2015. Att vissa institutioner har väldigt få kursutvärderingar redovisade beror
på mängden material som utskottet fick ta del av. Det bör påpekas att CTR endast utlämnade en
kursutvärdering med motivationen att alla kursutvärderingar vid den aktuella tidpunkten använde sig av
S&R-modellen. De institutioner som inte finns representerade återkom inte med svar på förfrågan om
kursutvärderingar, till exempel Centrum för mellanösternstudier (CMES). Kommunikation och media
(KOM) finns inte representerade i undersökningen eftersom HTS inte utbildningsbevakar för de
utbildningar som ges på KOM.

En central del av kursutvärderingar är återkoppling till studenterna. HT-fakulteternas studierektorer
delar också denna åsikt, då man på studierektorsnätverket den 13 mars 2013 konstaterade att
kursutvärderingarna ska kunna 

“1. användas i ett kvalificerat kursutvecklingsarbete över tid, 
2. säkerställa studentinflytande och återrapportering av resultat 
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3. hålla sådan kvalitet att de går att hänvisa till vid pedagogisk meritering och i pedagogiska
utvecklingsarbeten (t ex artiklar)”.viii

1.4. Nyttan och användandet av kursutvärderingar
Vi är helt eniga med det som skrivs i inledningen till fakultetsstyrelsens arbetsutskott av policyn där det
står att “[k]ursvärdering bidrar till utbildningens kvalitetsutveckling genom att underlätta för
studenterna att förhålla sig till sin utbildning och ge lärarna underlag för det kontinuerliga
kursutvecklingsarbetet.”.ix Med andra ord finns det ett perspektiv där studenterna ges en möjlighet att
förhålla sig till sin utbildning som sådan (även om vi här bara pratar om enskilda kurser). Sveriges
förenade studentkårer (SFS) påpekar i sin rapport Studenters lärande i centrum att kursvärderingar i
många fall ses som ett nödvändigt ont, när det egentligen är ett kraftfullt verktyg.x

Även om lärosätet må vara bättre än sin “sämsta” kurs, kan det vara viktigt att lyfta att det är den
enskilda utbildningen som utvärderas och inte hela lärosätet som ska utvärderas. Att ett lärosäte är bra
ursäktar inte en dålig kurs/dåligt program.xi En annan sak som kan vara värdefull att lyfta är att ur ett
lite bredare perspektiv finns flera förtjänster med att utvärdera innehållet ur det arbetslivsanknutna
inslaget där användbarhet och ett långsiktigt behov beaktas.xii Detta går möjligtvis att åstadkomma
genom att ställa samma frågor och mäta samma saker i kurserna alltigenom kurserna ges.

I sammanhanget talar man om uppföljning och utvärdering som lätt sammanblandas. Liksom det står i 
Lunds universitets utbildningsnämnds kartläggning av fakulteternas kvalitetssäkringsarbete är vi 
samstämmiga i beskrivningen, att

[k]ortfattat kan uppföljning beskriva vad som har hänt medan utvärdering förklarar varför. 
Uppföljning är ofta mer rutinmässig och samlar in olika sorters data medan utvärdering har ett 
större analytiskt djup och relateras till olika värdekriterier.xiii

Uppföljning och utvärdering i det här sammanhanget rör kvalitetssäkringsarbetet som helhet, men vi 
menar att detta även är aktuellt på den lägsta nivån; kursnivån. När studenter utvärderar sina kurser bör 
detta ske med ett större analytiskt djup och relateras till olika värdekriterier. Vi anser att man med fördel
gör detta genom att ge studenter möjlighet, att genom en fritextruta tycka och tänka fritt om sina 
kurser.

Del 2. Utbildningsutskottets enkätundersökning

2.1. Om undersökningenxiv

Undersökningen ägde rum mellan den 5 och 8 april 2016 där enkäten gick ut till studenterna på Språk- 
och litteraturcentrum samt LUX varpå 170 studenter svarade.1 Enkäten gick ut i pappersform.

Nedan presenteras en sammanställning av de insamlade enkätsvaren. Enkätens omfattning var större än
vad som här redovisats. Enkäten i sin fullständiga form bifogas i appendix. De frågor som redovisas 
nedan är de frågor som ansågs vara mest relevanta i förhållande till studenternas åsikter. Fokus för 
rapporten är det kvalitativa och alltså inte mängden svar.

Majoriteten av de som svarade på enkäten hade läst fyra terminer eller färre på universitetet (se tabell 1)
och den dominerande parten av svarande läser ett ämne på SOL (se tabell 2).

1 Notera att den här enkätundersökningen inte är detsamma som de (i vissa fall ifyllda) kursutvärderingar som personal på 
institutionerna delgav utskottet. Se tabell 1.
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2.2 Resultat

Fråga 1. Hur många terminer utöver den här har du läst vid Lunds Universitet? (VT16)
Antal terminer Antal svar

0 terminer 29

1 termin 35

2 terminer 20

3 terminer 25

4 terminer 20

5 terminer 10

6 terminer 7

7 terminer 7

8 terminer 5

9 terminer eller fler 13

Fråga 2. Vad läser du den här terminen?
Vad läser du den här terminen, vårterminen 2016? 
(Fördelat per institution) Antal svar Antal registrerade studenter

Ej på HT 6 Ingen uppgift

Institutionen för arkeologi och antikens historia 12 247

Centrum för teologi och religionsvetenskap 12 393

Filosofiska institutionen 12 333

Institutionen för historia och mänskliga rättigheter 22 419

Institutionen för kommunikation och media 13 187

Kulturvetenskapliga 26 873

SOL 62 3075

På fler institutioner än en 5 Ingen uppgift

Fråga 3. På vilket/vilka sätt har du fått ta del av kursutvärderingar?
På vilket/vilka sätt har du fått ta del av kursutvärderingar? 
(Kryssa i alla alternativ som stämmer in) Antal svar

På papper under en föreläsning 100

Digitalt utskickat via mail 90

På papper under en tenta 64

Annan 15

Jag har inte fått svara på en kursutvärdering 18
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Fråga 4. Vilken av följande former av kursutvärderingar har du stött på?
Vilken av följande former av kursutvärderingar 
har du stött på? Antal svar

En färdig mall 118

En enkät gjord av läraren 107

Muntlig utvärdering 26

Google Docs-formulär 22

Jag vet ej vilken form det var på utvärderingen 5

Annan 7

Fråga 5. Har du fått reda på resultaten från kursutvärderingarna?
Har du fått reda på resultaten från 
kursutvärderingarna? Antal svar

Nej, jag har inte fått något resultat. 104

Ja, jag har fått en sammanställning via 
mail. 40

Ja, jag har fått en sammanställning på 
papper. 16

Ja, muntligt från läraren. 16

Annan. 19

Fråga 6. Brukar du svara på kursutvärderingar?
Brukar du svara på kursutvärderingar? Antal svar

Ja, alltid. 64

Ja, oftast. 55

Jag har inte fått svara på en 
kursutvärdering. 6

Sällan. 22

Nej, aldrig. 1

Ej svarat på frågan 22

Fråga 7. Om du inte svarar på kursutvärderingar, varför inte?
39 personer har svarat på frågan om varför de inte fyller i kursutvärderingar. Majoriteten av dessa har 
uppgett brist på tid och/eller brist på intresse som främsta orsaker. Ytterligare svar som gavs var att 
kursutvärderingarna är svåra att komma ihåg att svara på samt att de också var svåra att få tag på när de 
skickas till studentmailen, särskilt om den inte aktivt används av studenten (som ofta är fallet).

Fråga 8.
8a: Läraren har brytt sig om svaren från kursutvärderingarna
8b: Administrationen på institutionen har brytt sig om svaren från kursutvärderingarna
8c: Jag upplever att mina åsikter kommer fram genom kursutvärderingarna
8d: Jag har haft hjälp av kursutvärderingarna i mitt lärande
8e: Kursutvärderingarna har hjälpt mig att förstå vad jag har lärt mig under kursen
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8f: Jag anser att kursutvärderingar hjälper till att förbättra kursen
(1 - håller helt med, 4 - håller inte alls med)
Fråga 8. 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 8f.

1 26 15 44 3 8 64

2 77 73 65 24 53 57

3 15 22 26 60 45 14

4 11 14 10 61 41 5

Fråga 9. Vad anser du om de kursutvärderingar du har fått fylla i?
Av totalt 170 svarande var det 144 personer som svarade på frågan. De flesta av dessa tyckte att de 
kursutvärderingar de fått svara på var bra. Ungefär hälften så många tyckte att kursutvärderingarna de 
fått svara på var dåliga, och nästan lika många svarade någonstans mittemellan, att kursutvärderingarna 
var till viss del dåliga. 

Fråga 10. Vad anser du är det viktigaste att fråga om på en kursutvärdering?
Av totalt 170 svarande var det 160 personer som svarade på frågan. Dock faller flera av svaren i fler 
kategorier än endast en, vilket gör att den totala summan svar överstiger antalet svaranden. Lite mindre 
än en tredjedel tyckte att det viktigaste att fråga om är kursens upplägg och innehåll. Ungefär lika 
många menade att förbättringar är det viktigaste att fråga om. En dryg femtedel menade att frågor om 
lärarens pedagogik och kompetens är viktigast. Övriga saker som dök upp i ett fåtal av svaren är en 
önskan om frågor rörande lärarledd tid, kurslitteratur och examination.

Fråga 11. Vad är enligt dig meningen med kursutvärderingar?
Av totalt 170 svarande var det 163 personer som svarade på frågan. Samma sak som ovan gäller, att 
vissa svar kan falla in under fler kategorier än en. En klar majoritet av de som svarat menade att 
meningen med kursutvärderingar är att förbättra kursen inför nästkommande terminer. Många nämner 
också vikten av studentpåverkan i det framtida utvecklingsarbetet av kursen.

3. Diskussion

3.1 Pedagogiska vinster med kursutvärderingar
På fråga 10. (om vad som är viktigast att fråga om) svarade de flesta att kursens upplägg och innehåll,
förbättringar samt frågor rörande lärarens pedagogik var det viktigaste att fråga om på en
kursutvärdering. Som nämnt ovan finns det många pedagogiska förtjänster med kursutvärderingar, både
för studenten och för föreläsaren.

Som vi nämnde i inledningen tycker vi att det finns stora fördelar med att kombinera en kvalitativ
metod med en kvantitativ metod. Vissa saker kan vara värdefulla att värdera/gradera efter en skala. Det
kan finnas en fördel med att vetaattstudenterna tycker som de tycker om vissa saker snarare änvarför.
Många andra delar av kurser kan vara värdefulla att utvärdera genom fritext. Fritextsvar öppnar även
upp för studenterna att kommentera sådana saker som inte ryms eller tas upp på andra ställen i
formuläret.

3.2 Återkoppling och tillgänglighet
Återkoppling är en av grundpelarna i ett fungerande kursutvärderingssystem. Det är tydligt hur två
saker är genomgående i lag (Högskoleförordningen kap 1 §14, 2006:651), rektorsbeslut och fakultetens
policy, nämligen att studenterna ska ges möjlighet 1. “[…] att framföra sina erfarenheter av och
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synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan” samt att 2. “[r]esultaten
skall hållas tillgängliga för studenterna”. Även om studenternas intresse regleras i lag, är detta inte
någonting som alltid efterlevs, och detta blir påtagligt när man ser till svaren på enkätfrågorna. Det är
anmärkningsvärt att det inte finns rutiner för återkoppling.
 
På fråga 8a. har många studenter svarat att de upplever att läraren har brytt sig om svaren från
kursutvärderingarna. Samtidigt syns det i fråga 5. (om återkoppling) att återkopplingen till studenterna
har varit bristfällig; 104 av 170 svarande har aldrig fått något resultat från en kursutvärdering. I svaren
på fråga 11. (om meningen med kursutvärderingar) framhålls vikten av studentpåverkan i utvecklingen
av kurser, och med en ökad återkoppling finns också större incitament för fler studenter att svara.
 
Med tanke på policydokument som fakultetsstyrelsens arbetsutskott har fastställt är det tydligt att
kursutvärderingarna inte enbart ska ses som interndokument för institutionernas fortsatta utveckling,
utan även något som ska finnas tillgängligt för gemene student. Syftet med detta bör rimligtvis vara
både för återkoppling för de studenter som besvarat dem, och att de ser att deras svar faktiskt påverkar
utbildningen, samt för framtida studenter som önskar ta del av utvärderingarna för att få sig en
överblick av utbildningens kvalitet. Trots detta syfte och de riktlinjer som ges av policydokumenten är
det alldeles för få institutioner som faktiskt har resultaten från kursutvärderingarna tillgängliga för
studenterna.
 
När utbildningsutskottet påbörjade projektarbetet hösten 2015 gjordes ett arbete med att samla in
kursutvärderingar på de olika institutionerna (se tabell 1 i punkt 1.3. Kursutvärderingar på
humanistiska och teologiska fakulteterna). Det var svårt att veta vem som hade ansvar, då ansvaret låg
fördelat på olika befattningar från institution till institution, samt hur studeranderepresentanter och
övriga studenter kan få tillgång till gamla kursutvärderingar. Detta belyser ytterligare den rådande
problematiken kring återkoppling och tillgänglighet.
 
En fördel med tydlig återkoppling och en god tillgänglighet för framtida studenter är att det långsiktiga
arbetet med att säkerställa kursernas kvalitet underlättas, samt att studenter får en möjlighet att jämföra
kurser sinsemellan. En förbättring av tillgängligheten vore en särskild fördel på HT-fakulteterna, där
många studenter läser fristående kurser och själva plockar ihop en examen.
 
HTS menar att en fungerande återkoppling är oerhört viktigt, och anser att nyckelpersoner i arbetet
med att utveckla rutiner för detta är studierektorer i samarbete med studeranderepresentanter, både från
lokala studentråd och från kåren centralt.

3.3 Ökad svarsfrekvens
Som tidigare nämnt tror vi att en ökad återkoppling rörande kursutvärderingarna skulle leda till fler
incitament för studenterna att besvara kursutvärderingarna, och därmed öka svarsfrekvensen. Studenter
uttrycker ofta en önskan om att deras svar ska tas mer på allvar, och genom att tydligare se en
återkoppling av sina svar följer att intresset för att besvara kursutvärderingarna ökar.
 
En annan metod för att öka svarsfrekvensen är att lägga kursutvärderingarna vid andra tidpunkter.
Enligt fråga 7 var, utöver ett bristande intresse, brist på tid den huvudsakliga faktorn som ledde till att
studenter inte besvarade kursutvärderingarna. Enligt fråga 3 förekommer det väldigt ofta att
kursutvärderingar delas ut i samband med föreläsning eller tenta. Lämpligheten att lägga
kursutvärderingarna vid tentasituationer är något vi ifrågasätter, då studenter oftast är stressade och/eller
trötta vid dessa tillfällen, och därav läggs minimalt med tid på att besvara utvärderingarna.
 
Vi finner också att det vore lämpligare att ge ut kursvärderingar efter att betyg har satts och resultat på
delkurser har lagts in på Ladok för en delkurs, då detta både låter studenterna enklare förhålla sig till
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huruvida de har uppnått läromålen, samt att de har delkurser färskt i minnet, snarare än att vänta till
slutet av terminen för att då erinra sig de individuella delkurserna. SFS säger iStudenters lärande i
centrum att utvärderingar som sker efter kursens slut tenderar att minska i svarsfrekvensen och i
synnerhet om återkoppling uteblivit tidigare i utbildningen (se slutnot x). Däremot finns det skäl att tro
att detta till större del beror på utebliven återkoppling, och vi håller vid att kursvärderingar bör ske efter
man kan avgöra om man nåt lärandemålen eller inte.

3.4 Fortsatt arbete med Survey & Report
Vi i HTS ställer oss positiva till en fakultetsgemensam kursutvärderingsform med gemensamma rutiner,
och förespråkar därför det fortsatta användandet av Survey & Report. Även om de nya
tillämpningsföreskrifterna inte hindrar institutionerna på HT-fakulteterna att frångå systemet, ser vi
gärna att det fortsätter att användas. Vi baserar vårt ställningstagande på tre punkter.
 
Det första är det komparativa perspektivet. Det gemensamma frågebatteriet som S&R grundas på
möjliggör för studenter att jämföra olika kurser över hela fakulteten, och se hur tidigare studenter har
upplevt dessa, utan att behöva tolka olika institutioners individuellt utformade kursutvärderingar.
 
För det andra finner vi utifrån vår enkätundersökning att en majoritet av studenterna är nöjda med hur
kursutvärderingarna är utformade (fråga 9), och att studenterna huvudsakligen har använt S&R (fråga 4
samt tabell i punkt 1.3). Därav tycks det rimligt att dra slutsatsen att studenterna på HT generellt sett
är nöjda med just S&R, och det är därför orimligt att försöka skapa nya former för kursutvärderingarna.
 
Till sist anser vi att S&R har en potential som i nuvarande läge till stor del är outnyttjad. S&R tillåter
de individuella institutionerna att lägga till specifika frågor utöver det gemensamma frågebatteriet. En
diskussion med studentrepresentanter på institutionsnivå (förslagsvis med studentråden) skulle bidra
både till ett ökat studentinflyttande samt till att låta institutionerna individualisera frågebatteriet för att
ta upp vad de finner är ytterligare relevant information, utan att förlora de fördelar med S&R som
nämndes tidigare.

Slutsatser
Av ovan förda resonemang anser HTS:

• Att studierektorer tillsammans med studeranderepresentanter (främst på studentrådsnivå) 
arbetar för att återkopplingen till studenterna ska fungera.

• Att syftet med kursvärderingar och kursutvärderingar kommuniceras till studenterna i ett så 
tidigt skede som möjligt.

• Att kursutvärderingar görs på samtliga hel- och delkurser.
• Att HT-fakulteterna tillsammans med studeranderepresentanter fortsätter att utveckla och 
arbeta med ett gemensamt kursvärderingssystem och rutiner. Med fördel kan det befintliga 
systemet Survey & Report nyttjas. 

• Att HT-fakulteterna bör genomföra kursutvärderingar först efter att betyg har registrerats i 
Ladok.

• Att studeranderepresentanter finns representerade i det framtida arbetet med utformningen av 
kursutvärderingar.

• Att den pedagogiska vinsten med kursutvärderingar tas i åtanke, särskilt när HT-fakulteterna
utvecklar eventuella delkursutvärderingar.
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