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*Litteratur och andra resurser som ingår i kursen.   1) Indelning i grupper. Närvaro under gruppens examination krävs (förmiddag eller eftermiddag).   

  Översikt – BHU 2  (vår 2020)    Kursansvarig:       
Modul Datum Tid Lokal Innehåll Activitet Litteratur Ansvarig 
Kursträff 
1: 
Introduk-
tion  

 4 feb. 
 

10:00-12:00, 
13:00-16:00 

På plats • Välkommen och 
presentation 

• Kursens design 
(syfte) 

• Kursplan 
• SUHF:s 

rekommen-
dationer 

• Grupprocesser 
• Pedagogisk 

portfölj 
 

 

• Introduktion 
• Socialt kontrakt 
• Självvärdering 

(anonym + 
gemensam bild)  

 

  

Förbered
elser 
inför 
kursträff 
2 

 Flexibelt Själv-
studier 

• Att utveckla en 
ny kurs eller 
revider en 
befintlig kurs 

• Fördjupade 
perspektiv på 
lärande och 
studenters 
kunskap 

• Regler och lagar 
utifrån ett 
utvecklings-
perspektiv 

• Kursplanering 
• Kurs – program 
•  

• Bestämma kurs, nivå 
etc.  

• Skriva kort 
motivering om valet 
av kurs.  

• : 
• Institutionen, 

kunskapssyn. 
• Kurslitteratur 

• Biggs-filmer 
• Litteratur om värdegrund etc. 
• Lärandeteorier 
• Universal design 
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Modul Datum Tid Lokal Innehåll Activitet Litteratur Ansvarig 
Träff 2 18 

februari 
9:00-12:00? 
13:00-15:00 

Zoom Vetenskapligt 
förhållningssätt, 
diskutera 
samhällets mål 
med högre 
utbildning, (vad 
blir det för 
konsekvenser).  
Tillgänglighets-
perspektivet.  
Constructive 
alignment.  

Gruppdiskussioner: 
• Vad är 

vetenskapligt 
förhållningssätt 

• Samhällets mål 
• Perspektiv på 

lärande 
• Kunskapssyn 

  

Förbered
elser 

19 
februari
-2 mars 

Flexibelt  Planera eller 
revidera en kurs 

• Skiss: 
Lärandemålen 

• Planera innehållet 
och strukturen 

• Former för 
undervisning 

• Examinations-
former 

• Hur har du tänkt: 
Studenters 
medverkan, 
tillgänglighet, 
värdegrund, 
demokrati, 
jämställdhet, 
hållbar utveckling 

• Om kursen ingår i 
ett program: hur 
passar den in? 

• Litteratur om återkoppling 
• Litteratur om undervisning och examinationsformer 

 

Inläm-
ning 

3 mars Kl. ?? Learn Skiss över 
kursplanering 

Inlämning för peer 
review 

  

Peer 
review 

4-9 
mars 

Flexibelt Learn Peer review på 
kursplanerings-
skiss 

Peer review i grupper 
om 3 kollegor 
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Modul Datum Tid Lokal Innehåll Activitet Litteratur Ansvarig 
Förbered
elser 
inför 
kursträff 
3 

19 feb.-
9 mars 

Flexibelt Själv-
studier 

Lagar och regler 
ur ett 
kursutvecklings-
perspektiv 

 • Litteratur om lagar och regler  

Kursträff 
3 
  
 

10 mars heldag? Zoom • Studentcent-
rerat/lärar-
centrerat 

• Analys av 
digitala verktyg 

• Regler och lagar 
 
 
 

• Pass med juristen 
• Diskussioner analys 

av digitala verktyg 
• Diskussioner om 

studentcent-
rerat/lärarcentrerat 
perspektiv 

  

Förbered
elser 
inför 
kursträff 
4 

11 -23 
mars 

Flexibelt Själv-
studier 

• Att skriva 
studiehand-
ledning 

• Olika sätt att 
lägga upp 
kurser i Learn 

• Olika roller: 
kursansvarig, 
examinator, 
rättande lärare 

• Titta på olika 
exempel på 
studiehandledningar 

• Olika sätt att lägga 
upp kurs i Lea 

• Läsa litteratur om roller 
• Olika exempel på studiehandledning 
• Film om olika sätta att lägga upp kurser i Learn 

 

Kursträff 
4 

24 mars Kl. 09:00-??? Zoom • Skriva 
studiehand-
ledning 

• hur man lägger 
upp kurs Learn 

• Kursplan 
• Olika roller: 

kursansvarig, 
examinator 

Diskussioner   
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Modul Datum Tid Lokal Innehåll Activitet Litteratur Ansvarig 
Förbered
elser 
inför 
inlämning 

25 
mars-14 
april 

Flexibelt Själv-
studier 

• Kursplanering 
• Studiehand-

ledning 
• Kurs i Learn 

• Skriva studiehand-
ledning, revidera 
och utöka kursplane-
ringen 

• argumentera med 
stöd i litteraturen 
för gjorda val betr. 
undervisnings-
metoder, aktiviteter 
och ev. teknologier, 
lägga upp en kurs i 
Learn 

  

Doku-
ment för 
kursplane
ring 

15 april Kl. ??? Learn • Studiehand- 
ledning 

• Färdig 
kursplanering 
med argument 
från litteraturen 
betr. 
undervisnings-
metoder, 
aktiviteter och 
ev. teknologier  

• Kursplan 

Inlämning   
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Modul Datum Tid Lokal Innehåll Activitet Litteratur Ansvarig 
Peer 
review 

16-20 
april 

Flexibelt Själv-
studier 

• Studiehand- 
ledning 

• Färdig 
kursplanering 
med argument 
från litteraturen 
betr. 
undervisnings-
metoder, 
aktiviteter och 
ev. teknologier 

• Kursplan 

Peer review i grupper 
om 3 

  

Förbe-
redelser 
inför 
examinati
on 

21 april-
28 april 

Flexibelt Själv-
studier 

• Studiehand- 
ledning 

• Färdig 
kursplanering 
med argument 
från litteraturen 
betr. 
undervisnings-
metoder, 
aktiviteter och 
ev. teknologier 

• Kursplan 

Skriva klart 
dokumenten 

  

Examina-
tion 

29 april Kl. ??? Learn kursplanering, 
studiehand-
ledning, kursplan 

Inlämning   

Examina-
tion 

5-6 maj Kl. 09:00-
12:00 
13:00-16:00 

Zoom Kursplanering, 
studiehand-
ledning, kursplan 

Analys av 
kursplanering, 
studiehandledning, 
kursplan 
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