
KURSBESKRIVNING 

Examination och utvärdering, 2 veckor 
 

Engelskt namn: Assessment and Evaluation 
Denna kursbeskrivning gäller: 2021-02-12 och tillsvidare 
Kurskod: EOU 
Omfattning: 2 veckor 
Nivå: Fördjupning. Kursdeltagarna bör ha grundläggande högskolepedagogisk 
utbildning eller motsvarande kunskap samt erfarenhet av undervisning. 
 

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om 
examination och utvärdering i högre utbildning. 
 

Antagningsprinciper: Urval sker enligt UPL:s urvalskriterier. 
 
Krav för godkänt: För kursintyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt 
godkända uppgifter. 

 

Ansvarig enhet: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) 
Beslutad av: Föreståndare på UPL, 2021-02-12 

 

Innehåll 
Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl 
känt. Mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas 
lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om 
examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och 
olika exempel. 
 
Kursen syftar till att ge dig möjlighet att reflektera över dina examinations- och 
utvärderingsstrategier i avsikt att synliggöra de val du gör, hur de påverkar studentens 
lärande och möjligheten att nå uppsatta mål. Kursen tar bland annat upp följande:  
 

• Examinera och utvärdera för lärande 

• Vad krävs av läraren, vem skall göra vad 

• Vad kan och skall examineras/utvärderas 

• Goda exempel på examination och utvärdering 

• Regler med stöd, krav och avgränsningar 

• Examinationen som mätproblem 

• Bedömning av examinationer – syften, kriterier och bedömare 

• Språkets betydelse i examinationen 
 

Lärandemål 
Under kursen har du möjlighet att utveckla:  
Kunskap och förståelse 



• kunskap om de teoretiska grunderna för examination/utvärdering som pedagogiskt 
redskap,  

• kunskap om de regler som styr examination och utvärdering,  

• kunskap om olika examinations- och utvärderingsmodeller,  

• kunskap om återkoppling som stöd för lärande,  
 
Färdighet och förmåga 

• strategier för examinationsbedömning, 

• en examination och utvärdering tillsammans med andra lärare, samt 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• ett reflekterande förhållningssätt till de examinationer och utvärderingar du 
genomför.  

 

Undervisningens upplägg 
I kursuppläggningen varvas teori och introduktioner med praktiska övningar, där du 
förväntas vara aktiv och delge dina erfarenheter av universitetsundervisning. Du kommer 
inte att mötas av så många olika ”föreläsare” under kursens gång, utan av en kursledning 
som introducerar, organiserar, leder och följer upp diskussionerna under kursdagarna.  
 
I kursen genomförs ett eget arbete där du ska utveckla en ny examination och 
kursutvärdering till en kurs du undervisar eller skall undervisa på. 
 
Kursen omfattar 10 arbetsdagar varav 6 är schemalagda och 4 är avsatta för eget arbete. 
Kursen sträcker sig över cirka 8 veckor.  
 

Kurskrav 
För intyg på genomgången kurs krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända 
uppgifter. 
 

Litteratur 
Kurslitteratur meddelas i samband med kursstart.  


