
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Lärande och Utveckling, UVK1:2 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 3hp 
Ladok-kod: 11F310 
Antal registrerade studenter: 48 studenter 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-14 

Kursansvarig:  Mariann Bourghardt 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V 46 (141014)- v3 (150116) 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät 58% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenter anser i utvärderingen att kursen är i hög grad 
relevant för yrkesutbildningen. Den har inneburit hög och 
ojämn arbetsbelastning. Vissa examinationer har inneburit 
mycket förberedelse för lite poäng (seminarierna). 
Kurshandboken bra 
  
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Vid mittvärdering den 17/12 togs följande upp: 
1. Litteratur 
2. Examinationer 
3. Föreläsningars innehåll- stöd för examinationer 
4. Studiegruppens konstruktiva arbet 
5. Övrigt 
Vid tillfället var det ca 10 studenter  (ca 20%) närvarande. 
Minnesanteckningar skrevs och lades ut på pingpong för 
tillgång.  
Funktionen ”Besvara frågor” har informerats om och 
använts som informationskanal vid sex tillfällen så att 
samtliga studenter fått del av den. Vanligaste formen för 
information har varit ”skickade meddelanden” via 
pingpong och mail till samtliga studenter. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Studenterna har varit ovana att hantera högskolestudier. 
Studiegruppernas arbete har inte alltid varit synliggjort så det 
har resulterat i att alla inte har engagerat sig. Krävs troligen att 
poängbeläggas och poängteras mer som kollegialt lärande med 
reflektion. Kanske schemaläggas annorlunda då vissa behöver 
tid för eftertanke direkt efter föreläsning där 
studiegruppsarbetet vanligtvis har legat. Försök till att fördela 
inlämningar bättre över kursens gång. Svårighet att jul och 
nyår inträffar då bara självstudier kan schemaläggas. 



Förfrågan till konstruktiva förslag har skickats ut och ett 
sådant förslag har inkommit. Det föranledde schemaändringar. 
 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Se över inlämningarnas storlek och tydlighet vid 
seminarieinlämningarna i kursen. Återkoppla till 
seminarieledarna. 

Övrigt   
 


