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Kursvärdering och kursanalys – riktlinjer vid Örebro universitet 
 

Enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen ska studenter som deltar i eller har avslutat 
en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen 
genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Enligt Örebro universitets 
kvalitetssystem gäller kursvärdering respektive kursanalys även doktorandutbildning 
som ges vid universitetet. 
 
Resultatet från kursvärderingarna ska analyseras och presenteras i form av en 
rapport. Därefter ska studenterna enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen 
informeras om resultatet och om eventuellt planerade åtgärder. 
 
I syfte att underlätta hantering och sammanställning av kursvärdering samt ge 
tillgång till årligen jämförbara nyckeltal gällande utbildningen, ska en 
universitetsgemensam digital kursvärdering genomföras efter avslutad kurs. Den ska 
användas på samtliga kurser på grund- och avancerad nivå samt på de kurser som är 
riktade till doktorander. Med kurs avses ett kurstillfälle som är knutet till en 
kursplan. En kurs kan bestå av flera delkurser.  
 
Kursvärderingar på delkursnivå kan ske efter begäran från enskild institution, ämne, 
kursansvarig eller lärare. 
Kursvärderingen består av ett antal universitets- och institutionsgemensamma frågor, 
som kan kompletteras med ämnets och/eller lärarens egna frågor. 
 
Den universitetsgemensamma kursvärderingen kan kompletteras med, men inte 
ersättas av, andra former av kursvärdering, exempelvis formativa kursvärderingar, 
sammanställningar av dialoger, fokusgrupper etc. 
 
Vid varje institution ska dokumenterade rutiner finnas för hur kursvärdering och 
kursanalys ska genomföras, hur resultatet ska tas tillvara och hur informationen om 
resultatet ska föras vidare.  

 
Ett genomförande av kursvärdering och kursanalys ska ske enligt följande: 

 
1. Studenterna svarar på kursvärderingen. 
2. Studenternas svar sammanställs. 
3. Resultatet av kursvärderingen och andra påverkande faktorer analyseras, och 

mynnar ut i en kursanalys. 
4. Resultatet av kursanalysen sammanställs i en kursrapport. I kursrapporten 

ingår också sammanställningen av studenternas svar. 
5. Kursrapporten och eventuellt beslutade åtgärder publiceras så att det blir 

tillgängligt för studenter. 
6. I institutionens verksamhetsberättelse redovisas årligen en samlad bild av 

kursrapporterna. 
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