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Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (A1N)
Utbildningsområde: Undervisning
Ämnesgrupp: Pedagogik
Förkunskapskrav: Godkänt resultat från kursen Högskolepedagogisk grundutbildning Kurs 1: Lärande, undervisning och 

lärarrollen i högre utbildning, 3 hp (C2HG1U) eller motsvarande kunskaper. Tillträdet sker enligt avtal med uppdragsgivaren 

samt kräver att deltagaren är verksam med pedagogiska arbetsuppgifter vid högskola.

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll

Kursen behandlar området undervisning och lärande i högre utbildning, med särskild fokus på bedömning och utvärdering samt

kursutveckling och design. Deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan utgör ett centralt innehåll i kursen, tillsammans med

kontinuerliga reflektioner över det egna lärandet och den egna professionen. Strategier för arbete med pedagogisk utveckling i 

den egna lärarpraktiken behandlas. Kursen belyser skilda perspektiv på vuxnas lärande i relation till bedömning och 

utvärdering. Ämnesdidaktiska och allmändidaktiska frågor diskuteras och används för att fördjupa det pedagogiska kunnandet i

olika typer av bedömning, inkluderande exempelvis olika betygssättningspraxis, design av examinationsuppgifter och 

betygskriterier. Särskilt uppmärksammas frågor kring skapandet av betygskriterier, komplexiteten med bedömning och 

betygssättning samt värdering och utvärdering som ett led i kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning.

Mål

Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna, med avseende på:

1. Kunskap och förståelse

1.1 använda aktuell högskolepedagogisk forskning i relation till utveckling av undervisning och utbildning

2. Färdighet och förmåga

2.1 formulera och granska bedömningsbara kursmål, examinationsuppgifter och betygskriterier samt motivera och tillämpa 

olika former och verktyg för bedömning,

2.2 diskutera och kommunicera erfarenheter som grund för pedagogisk utveckling av undervisning och utbildning och av den 

egna professionen

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 analysera och diskutera utvärdering och kursvärderingar som ett led i kvalitetssäkring av högre utbildning

3.2 föra reflekterande och problematiserande resonemang i relation till den egna lärarpraktiken

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 seminarier

 föreläsningar



 grupparbete

 handledning

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

(IN01) Skriftlig inlämningsuppgift

Lärandemål: 2.1, 3.1, 3.2

Högskolepoäng: 3,0

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(NÄ01) Kollegiala aktiviteter

Lärandemål: 1.1, 2.2

Högskolepoäng: 1,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på svenska och engelska, men kurslitteratur på norska och/eller danska kan förekomma.

Andersen, Hanne Leth (2010). Constructive alignment og risikoen for en forsimplende universitetspedagogik. Dansk 
Universitetspedagogisk Tidskrift, 5 (9), ss. 30-35 (6 s)

Ashwin, Paul, Boud, David, Coate, Kelly, Hallett, Fiona, Keane, Elaine, Krause, Kerri-Lee, Leibowitz, Brenda, MacLaren, 
Iain, McArthur, Jan, McCune, Velda & Tooher, Michelle (2015). Reflective teaching in higher education. London: 
Bloomsbury Academic (414 s)

Biggs, John, & Tang, Catherine (2011). Chapters 6 and 7 of Teaching for quality learning at university: What the student does 
(pp. 95-112). (4th Edition). Berkshire: McGraw-Hill & Open University Press. (17 s)

Nicol, David J. & Macfarlane-Dick, Debra (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven 
principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31 (2), ss. 199-218 (19 s)

Sadler, Royce (2005). Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education. Assessment & Evaluation 
in Higher Education, 30 (2), ss. 175-194 (19 s)

Wickström, Johan (2015). Dekonstruerad länkning. En kritisk läsning av Constructive Alignment inom svensk 

högskolepedagogik och pedagogisk utveckling, Utbildning & Demokrati, 24 (3) (24 s)

Ämnesdidaktiska och andra texter tillkommer (ca 100 s)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där deltagarnas synpunkter ska 

inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för

framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning.


