
                         
 
 
 
    

  
Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering    
 

Malmö	  högskolas	  övergripande	  mål	  är	  att	  vara	  en	  öppen	  och	  inkluderande	  
högskola	  där	  studenter	  och	  medarbetare	  aktivt	  deltar	  i	  utvecklingen	  av	  
lärosätets	  utbildningar.	   Studenterna vid Malmö högskola ska tillägna sig 
kunskaper och förmågor för att kunna utveckla sig själva och sin utbildning - 
kompetenser som de behöver också i sitt yrkesliv och som 
samhällsmedborgare. 
 
Frågor som rör makt och demokrati behöver vara i fokus i en 
kursutvärderingsprocess som bygger på en kunskapssyn som betonar vikten av 
att studenters och medarbetares skilda bakgrunder och variationer i erfarenheter 
tas tillvara. 
 
Ett gemensamt deltagande i kursutvärderingsprocessen ger förutsättningar för 
ett gemensamt ansvar för lärande. 
 
Kursutvärderingens syfte 
Kursutvärdering ska vara ett redskap för att säkra att studenter ges 
förutsättningar att nå kursmålen. En väl fungerande process för kursutvärdering 
där denna fungerar som utgångspunkt för att förändra och vidareutveckla 
kurser med måluppfyllelse i fokus är således en viktig byggsten i säkring och 
utveckling av kvalitet i all utbildning. 
 
I detta dokument beskrivs en struktur för kursutvärderingsprocessen som kan 
tillämpas oavsett hur själva kursvärderingen genomförs – elektroniskt, via 
pappersenkät eller i strukturerad muntlig form. Denna generella struktur syftar 
till att vara ett stöd för enskilda institutioner vid Malmö högskola i arbetet med 
att skapa former och rutiner för kursutvärdering. 



 
Definitioner 
Kursvärdering – såväl formativ som summativ - ska vara direkt kopplad till 
studentens förmåga att ta ansvar för att kritiskt granska hur det egna lärandet 
sker och att utveckla förutsättningarna för detta.  
 
Kursutvärdering är en vidare bedömning av kursens kvalitet och bygger på 
studenternas och lärarnas synpunkter och analys. I kursutvärderingen beaktas 
kursens utfall d v s studenternas faktiska resultat, kursens genomförande 
(arbetsformer, bedömningsformer, lärandemiljö m m) samt förutsättningarna 
för kursens genomförande såsom undervisnings-/handledningstid, lokaler och 
stödfunktioner. 
 
Kursutvärderingsprocessen 
En dialog mellan lärare och studenter ska genomsyra hela 
kursutvärderingsprocessen och handla om såväl studentens lärande som 
utvecklandet av kursen. Dialogen ska belysa kopplingen mellan studenternas 
förväntningar på kursen och kursens innehåll och genomförande. Dialogen 
börjar vid kursstart där studentens förväntningar på kursen ställs i relation till 
kursens lärandemål och fortsätter genom kursen inkluderande återkopplingen 
efter kursen. Dialogen innebär således att de olika delarna i 
kursutvärderingsprocessen kontinuerligt kommuniceras med studenterna. 
Särskilt viktigt är det att vid kursstart kommunicera resultat från tidigare 
kursutvärdering, inklusive genomförda åtgärder.  
 
Kursvärdering ska vara direkt kopplad till studentens förmåga att ta ansvar för 
att kritiskt granska det egna lärandet och förutsättningarna för det. Detta 
innebär att studenten ger återkoppling på sambandet mellan förväntade 
läranderesultat (lärandemål och bedömningskriterier), undervisningsformer och 
bedömningsformer. Att kursvärdering och kursutvärdering relateras till att 
förstärka både studentens enskilda och kollektiva lärande borde stärka värdet i 
att delta i kursutvärderingsprocessen. 
 
Studentens måluppfyllelse är central i kursvärderingarna, men även 
studenternas upplevelser av förutsättningar för lärande är nödvändiga att ta 
hänsyn till. I detta sammanhang kan frågor ställas om arbetsformerna är sådana 



att studenters olika erfarenheter tas tillvara och om olika lärandestrategier 
tillåts och uppmuntras. Lärares och annan personals bemötande samt den 
fysiska lärandemiljön är andra viktiga aspekter att ta med i kursutvärderingen. 
 
I kursutvärderingsprocessen ska maktperspektivet beaktas. Att ha ansvar för 
kursutvärderingsprocessen innebär att ha tolkningsföreträde genom att välja ut 
vilka resultat som är viktiga, hur information ska samlas in, vilken information 
som ska dokumenteras och hur informationen omvandlas från data till analys 
och åtgärder. Kursutvärderingsprocessen behöver utformas så att den enskilda 
studenten och den enskilda läraren är trygga i att eventuell kritik inte kan 
vändas mot henne/honom. Studenters delaktighet i kursutvärderingsprocessens 
alla delar ger förutsättningar för att de får verkligt inflytande och ansvar.  
  
I utformandet av kursvärdering och i analys av resultat och åtgärder är det 
viktigt att beakta sammanhanget mellan delkurser och kurser som bygger på 
varandra.  Kursutvärderingsprocessen ska ge möjlighet att föra en samlad 
diskussion om progressionen i studentens hela utbildning. Kursutvärdering ska 
kunna påverka utformandet av studentens utbildning framöver och inte endast 
komma nästa studentgrupp tillgodo.  
 
Rapportering och uppföljning 
Kursvärderingarnas resultat ska följas upp och leda till förslag på 
genomförbara åtgärder. Prioriterade åtgärder som genomförs ska utvärderas 
och följas upp. Hänsyn ska tas till att beslut om åtgärder kräver olika 
tidsperspektiv. Vissa frågor kan kräva flera kurstillfällen för att kunna ge ett 
tillförlitligt underlag för beslut om åtgärder, medan andra åtgärder kan 
genomföras direkt. Oavsett vilket tidsperspektiv som är relevant så ska ett 
resonemang föras om vilka åtgärder som ska genomföras och när. I de fall 
åtgärder inte ska genomföras ska detta motiveras tydligt.  
 
Ansvarig chef på olika nivåer har ansvar för att kursutvärdering genomförs och 
att åtgärder vidtas och följs upp. Kursutvärderingen ska sammanfattas i en 
kursrapport som kommuniceras med berörda studenter och andra involverade. 
Kursrapporter och kursvärderingar ska förvaras i god ordning. Studenternas 
kursvärderingar kan gallras efter två år. 
 



I utvecklings- och kvalitetsarbete ska öppenhet eftersträvas. Övergripande 
strategier och processer för kvalitetsarbete ska vara tillgängliga på hemsidor. 
Resultatet av kursutvärdering i form av saklig och objektiv information om 
studenters och lärares bedömning och förslag på åtgärder ska kommuniceras. 
Ett sätt att göra kvalitetsarbete transparent är att publicera kursrapporter i 
anslutning till annan information om kursen. Öppenhet i form av sakligt 
formulerade kursrapporter ger trovärdighet och kan vara en fördel i 
rekryteringssammanhang. 
 
Till Malmö högskolas årsredovisning gör området/fakulteten en 
sammanställning och analys utifrån samtliga kursrapporter där trender och 
tendenser samt styrkor och svagheter beskrivs och strategier för det fortsatta 
arbetet redovisas. Kursutvärdering ska inkluderas i den ordinarie planeringen 
och uppföljningen av verksamheten. I samband med den årliga analysen av 
kursrapporterna ska också en analys av själva kvalitetsarbetet göras vilken ska 
följas av åtgärder och dokumenteras i syfte att bidra till utveckling av kurser 
och utbildningar. Denna dokumenterade uppföljning säkrar en kvalitetskontroll 
för respektive institution på området/fakulteten och därmed för hela Malmö 
högskola.  
 
Förutsättningar för en väl fungerande kursutvärderingsprocess 
Kvaliteten i kursutvärderingsprocessen är beroende av att ansvarig chef ger 
förutsättningar samt garanterar stöd och resurser till lärare, administrativ 
personal och studenter. Beroende på vilka behov som tydliggjorts i 
utvärderingsprocessen måste utbildningsinsatser planeras och genomföras. 

 
För att arbetet med och ansvaret för kursutvärderingens olika delar ska fungera 
krävs en tydlig ansvarsfördelning och beslutsordning där många parter – lärare, 
studenter, administrativ personal, chefer och om möjligt avnämare – 
involveras. För att kunna utvärdera och följa upp kurser och utbildningar kan 
det finnas behov av programråd eller motsvarande.  
 
Ett gemensamt ansvarstagande för kursutvärdering och kursutveckling 
förutsätter en arbetsmiljö som tillåter ett brett deltagande och en god insyn. Ett 
sätt att bredda ansvaret är att låta lärare genomföra kursutvärderingar på 



varandras kurser. Ett annat är att i början av kursen utse en grupp studenter som 
tar ansvar för kursutvärderingsprocessen med stöd av lärare.  

 
Att genomföra, dokumentera och följa upp kursvärderingar i en tydlig process 
med brett deltagande är en av de viktigaste utvecklingsinsatserna i Malmö 
högskolas kvalitetsarbete. Det åligger ansvarig chef att i dialog med lärare och 
studenter upprätta, pröva och utvärdera olika modeller för studenters 
engagemang och delaktighet i kursutvärderingsprocessen. Även mötesplatser 
och former för externa intressenter att delta i utvärdering av kurser och 
program behöver upprättas, prövas och utvärderas. 
 
 
I faktaruta/rutor på lämplig plats ska följande text finnas: 
 
Begreppet kursutvärdering syftar på hela utvärderingsprocessen som 
innehåller flera delar. Underlaget i en kursutvärdering består av 
kursvärderingar (studenternas bedömningar), lärarnas bedömning samt 
kursens utfall med utgångspunkt i studenternas faktiska studieresultat i 
förhållande till lärandemålen. Med dessa underlag genomförs en analys och en 
åtgärdsplan tas fram. Detta sammanfattas i en kursrapport som också 
innehåller bakgrundsinformation/nyckeltal. Kursrapporten återkopplas till 
studenterna. 
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