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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Kalenderår/läsperiod [2015/vt] 

Kurs    Undervisning och lärande för hållbar utveckling 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

BIGA25 
 

Programkurs              ___  

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

VT15 

Kursdatum/läsperiod 

v. 4-23 

Antal registrerade på kurs 

21 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

3 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Kursen har utvecklats mer som distanskurs utan fasta tider som studenterna måste vara uppkopplade och 
närvarande. 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

Svarsfrekvensen är tyvärr låg, men de synpunkterna på kursen har varit i stort positiva. Synpunkterna kommer 
vägas in inför eventuella förbättringar till näst gång kursen genomförs. 
 
 
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Studenterna instämmer helt eller till stor del att kursens innehåll har utgått från kursens mål, varit intressant och 
stimulerande, samt kännetecknats av vetenskaplighet. Kurslitteraturen och undervisningen har omfattat aktuell 
forskning och underlättat till lärande. Examinationen varit tillräcklig och överensstämt väl med kursens syfte, 
mål och innehåll. Någon student har önskat mer tydlighet gällande uppgifterna. 

 



 

 

Detta kurstillfälle, kursanalys 
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

• relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen, 
• diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål), 
• ge lärarens syn på studenternas respons 

Kursanlysen liknar tidigare kursers analyser. Kursens lärandemål har uppfyllt till stor grad. Den respons som 
studenterna har givit är positiv. 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 
Inför nästa kursomgång kommer det didaktiska momentet att förändras och förbättras. Ny lärare och översyn 
av kurslitteraturen kommer förhoppningsvis förbättra kursen och belysa än bättre hur lärande och undervisning 
av hållbar utveckling i skolan kan utföras. 

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

Max Hansson 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

Ja, vid ämnesrådet 150901 

Examinator 

John Piccolo 
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