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Riktlinjer för kursvärderingar vid Försvarshögskolan
Fastställd av FoUN 2009-06-16. Reviderad 2013-12-03 och 2016-03-08.

1.

Bakgrund

Enligt högskoleförordningen (1 kap. 14 §) ska kursvärderingar genomföras av
samtliga kurser. Kursvärderingar vid Försvarshögskolan (FHS) används för att
säkra utbildningskvaliteten, för att förbättra befintliga kurser och för att utveckla
nya kurser. FHS är skyldig att ge studenter som deltar i eller har avslutat en kurs
en möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter genom en
kursvärdering. FHS är även skyldig att sammanställa kursvärderingarna samt att
informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av
kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.
2.

Kursvärderingar

Processen för kursvärdering av kurser vid FHS ingår som en del i systemet för
kvalitetsutveckling. Detta omfattar kursansvarigs planering och i förekommande
fall framtagande av kursplan för en ny kurs, fastställande av kursplan i
kursplaneutskottet, genomförande av kurs och efterföljande kursvärdering, i en
cyklisk process.
Samtliga kurser vid FHS värderas efter genomförande. Studenter ges möjlighet
att anonymt delta i en skriftlig avslutande kursvärdering. Därutöver kan möte
med studentgruppen komplettera kursvärderingen. Muntlig återkoppling kan
dokumenteras.
Kursvärdering efter kursens avslut är obligatorisk. Kursansvarig lärare ansvarar
för att kursvärderingar genomförs.

3. Innehåll i kursvärderingarna
Vid Försvarshögskolan finns inte någon gemensam kursvärderingsmall.
Däremot finns ett antal områden som samtliga kursvärderingar ska innehålla.
Områdena ska relateras till lärandemålen i kursplanen. Rekommendationen är
antalet frågor i kursvärderingarna ska vara så få som möjligt. Under respektive
område finns exempel på vad området kan innehålla.
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Områdena som kursvärderingarna ska innehålla är följande:
- Måluppfyllelse
Exempelvis: kursmålen i relation till nivå, innehåll, lärandemål och i
jämförelse med andra kurser
- Undervisning
Exempelvis: undervisningsmetod, pedagogiskt upplägg, lärandemål,
balans mellan föreläsningar/seminarier, egen studietid
- Litteratur
Exempelvis: relevans för kursen, omfång
- Examination
Exempelvis: examinationsform, speglar examinationen lärandemålen?

Utöver de angivna områdena är nedanstående fråga kring diskriminering
obligatorisk i samtliga kursvärderingar:
Har du själv eller någon student du känner till på kursen missgynnats eller
kränkts på grund av ålder, kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande
identitetsuttryck?
- Nej, varken jag själv eller någon annan har kränkts eller missgynnats
- Ja, jag själv har kränkts eller missgynnats
- Ja, någon annan har kränkts eller missgynnats
Fritextfält: Om du svarat att du eller någon annan kränkts eller missgynnats,
beskriv det som inträffat och om du vidtagit någon åtgärd.
4.

Uppföljning av kursvärdering

Samtliga kursvärderingar sammanställs av kursansvarig lärare och resultaten
lämnas till studierektor. Studierektor, student och kursansvarig lärare diskuterar
och analyserar resultaten samt förslag till eventuella revideringar och
förändringar. Diskussioner mellan studierektor och kursansvarig lärare ska ske
även när allt fungerar väl. Studierektor ansvarar för återkoppling till ämnesråd
och programråd. För kurs som ingår i ett program ska resultatet av
kursvärderingen även sändas till programansvarig. Ämnesråd eller
programansvarig återrapporterar årligen resultaten av kursvärderingar till FoUN.
5.

Publicering av kursvärdering

Sammanställning av kursvärderingar ska senast tre veckor efter avslutad kurs
finnas tillgänglig hos ansvarig studierektor. Resultaten av kursvärderingar ska
finnas tillgängliga för studenterna i kurspärm och även för nya studenter vid
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starten av nästkommande kurstillfälle. För att öka möjligheten för studenterna att
ta del av resultatet rekommenderas att en sammanställning av resultatet
publiceras på lämpligt sätt. Eventuella åtgärder med anledning av
kursvärderingarnas resultat ska också redovisas. Ansvarig för att kursvärderingar
offentliggörs är studierektor.
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