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Sändlista 

SLU-gemensam programvärdering 

Utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa utvärderingsfrågor enligt bilaga, 
att fastställa rutiner för genomförande av programvärderingar enligt förslag och 
förd diskussion, 
att rutinerna ska ersätta den tidigare SLU-gemensamma programenkäten och 
gälla alla SLU:s utbildningsprogram från och med UN:s beslut och tillsvidare, 
att uppmana den utbildningsadministrativa noden att föreslå nödvändiga 
ändringar i Utbildningshandbokens kapitel 5.3, 
att programvärderingar enligt detta beslut ska tillämpas från och med vårterminen 
2022, 
att uppmana universitetsdirektören att inom verksamhetsstödet tillse att 
programvärderingssystemet utvärderas under år 2025, samt 
att uppmana avdelningen för lärande och digitalisering att tillse att 
studenterna får möjlighet att anmäla sig till SLU:s alumnnätverk i 
anslutning till att programvärderingen besvaras. 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 

Vid SLU fanns tidigare ett upplägg där studenterna fyllde i en programvärdering i 
pappersformat i samband med att de lämnade in ansökan om examensbevis. När 
dessa pappersversioner av programvärderingar 2012 ersattes av SLU-gemensamma 
digitala programvärderingar i Netigate utan koppling till examensansökan, sjönk 
svarsfrekvensen kraftigt. Detta uppmärksammades under SLU:s systematiska 
kvalitetssäkringsarbete 2017, och som ett resultat har den utbildningsadministrativa 
noden, i samråd med programstudierektorer och Utbildningsnämnden (UN), tagit 
fram ett förslag på ett gemensamt upplägg för programvärderingar vid SLU. 
Förslaget omfattar SLU-gemensamma standardfrågor i Evald, som har 
omformulerats sedan UN:s möte i december 2021, och ett gemensamt upplägg för 
genomförande (https://internt.slu.se/stod- service/utbildning/pedagogiskt-och-
digitalt-stod/System/evald_program/). 

Konceptet testades i en pilotomgång VT 2021 och bör, trots få deltagande program 
och låga svarsfrekvenser i pilotomgången, fastställas av UN för fortsatt 
tillämpning. 
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Nya rutiner för genomförande av programvärderingar 

Alla SLU:s utbildningsprogram ska årligen erbjuda alla studenter att under sitt sista 
läsår genomföra programvärdering enligt nedan: 

• Ett tiotal framtagna standardiserade frågor i Evald ges till studenterna på 
alla SLU:s program. Detta ger möjlighet att jämföra program med varandra 
och mellan olika årskurser. 

• Ytterligare fem egna, programspecifika frågor kan läggas till. 
• Programvärderingen i Evald ramas in av ett fysiskt event, vilket möjliggör 

muntliga diskussioner mellan studenterna och PSR utöver de digitala 
svaren. 

• Programstudierektorerna (PSR) ansvarar för värderingen och dess 
genomförande, som en del i uppföljningen på programnivå. 

− PSR väljer själv när eventet ska äga rum och följaktligen när 
programvärderingen ska öppnas. Evald-värderingen öppnas i 
samband med eventet och hålls öppen i tre veckor, varefter den 
stängs per automatik. 

− Värderingen ges på det språk som programmet ges på enligt Ladok 
(svenska eller engelska). 

− Studenternas behörighet att svara på en viss värdering hämtas 
direkt från Ladok utifrån studentens programkoppling till ett 
programtillfälle. Studenter med studieuppehåll ska svara på 
programvärderingen på den programkull man avslutar 
programstudierna med. 

− PSR kan lägga till studenter manuellt på värderingen om de bör 
svara men inte har behörighet. 

− PSR kan ge kommentarer till värderingen i en fritextruta som 
sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil och 
görs tillgänglig på studentwebbens programsida. 

− Programvärderingarnas svarsresultat kopplas till Lins. 
− Berört fakultetskansli ger PSR administrativt stöd kring 

uppföljningen av programvärderingen. 
 

Bedömningar 

Som en följd av införandet av det nya gemensamma upplägget för program- 
värdering avvecklas formellt de tidigare SLU-gemensamma enkäterna i Netigate. 
Resultaten av programvärderingarna ska användas som ett underlag i 
kvalitetssäkringsarbetet. Systemet ska utvärderas efter tre år. 

 
Bör noteras att beslut som medför ändringar i Utbildningshandboken kommer att 
behandlas i samband med revideringen av denna under våren 2022, och införs i 
versionen för läsåret 22/23. 

 
Förslaget har utarbetats av den utbildningsadministrativa noden i samråd med 
programstudierektorer och utbildningsnämnden. Programutvärderingsfrågorna har 
beretts av utbildningsadministrativa noden, diskuterats med PSR:er vid UN:s 
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utbildningskonferens augusti 2019 samt avrapporterats till UN i oktober 2019 (§ 
61a/19) samt december 2021 (§ 93/21). Tillägget om att studenterna i samband 
med programvärderingen ska ha möjlighet att anmäla sig till SLU Alumn lades 
då till. Efter UN:s möte i december 2021 omarbetades frågorna något. Dessa 
presenterades slutligen enligt bilaga till detta beslut för UN den 17 februari 
2022. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av 
utbildningsledare Annica Thomsson.  

 
 

Pär Forslund 

  

  

Annica Thomsson 
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Bilaga till "Bilaga 3" tillhörande
UN:s protokoll 2022-02-17 
(SLU.ua.2022-1.1.1-633), 
SLU ID: SLU.ua.2022-1.1.2-873 

Utbildningsadministrativa noden 

Frågor till programvärderingar 
1. Helhetsintryck av programmet

Mitt helhetsintryck av programmet är: 
Mycket bra 5-4-3-2-1 Mycket dåligt 

2. Programmets uppbyggnad och innehåll

Programmet syftar till att du ska nå målen för avsedd examen. Målen finns i utbildningsplanen.

a) Jag upplever att fördelningen mellan teoretiska och praktiska/färdighetstränande moment i
programmet har varit bra.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

b) Jag upplever att programmets innehåll har varit heltäckande (inga innehållsmässiga
glapp/brister).
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

c) Jag upplever inte att det har funnits omotiverade, innehållsmässiga överlapp i programmet.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

d) Jag upplever att de olika delarna i programmet har hängt samman – det har funnits ”en röd
tråd” genom utbildningen.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

e) Jag upplever att progressionen inom programmet har varit god – det har funnits en stegring av
nivån.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

f) Jag upplever att omfattningen av studentaktiverande pedagogik inom programmet har varit
lagom.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

g) Jag upplever att programmet har behandlat frågor om hållbar utveckling.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

h) Jag upplever att programmet har behandlat frågor om jämställdhet.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

i) Jag upplever att programmet har inkluderat internationella perspektiv.
Instämmer helt och hållet 5-4-3-2-1 Instämmer inte alls

3. Sammanfattande omdöme

Om du skulle välja utbildning idag, hade du valt detta program? 
– Ja, absolut
– Ja, troligen
– Nej, troligen annat program på SLU
– Nej, troligen liknande program på annat lärosäte



– Nej, troligen annat program på annat lärosäte 
 

4. Berätta mer 

Beskriv det bästa med programmet och vad du tycker behöver förbättras. 
Här finns även utrymme för andra kommentarer. 




