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Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. 
 
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter. 
 
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvär-
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.  
 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: NL224C Naturkunskap och lärande: Kropp och hälsa 
Termin: Vt 21 
Ladokkod: 1401,1402 
Kursansvarig: Pernilla Granklint Enochson 
Antal registrerade studenter: 13 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 0 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

x 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

x 

Formativ kursvärdering 
 

x 

Summativ kursvärdering 
 

 

Återkoppling till studenterna   
 
 
Utvärderingsformer 
Formativ utvärdering har skett genom att kursansvarig vid dennes seminarium har talat med studenterna 
om deras upplevelser av kursen. All kommunikation har skett via Zoom.   



 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
 
11 studenter har klarat av samtliga moment på kusen. Tyvärr blev det blev det något fel med kursutvärde-
ringen, varken jag eller Lena Andersson kan se att någon student svarat på enkäten. Antingen har ingen 
svarat eller så har det blivit något fel någonstans. 
 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
 
Upplägget på kursen har varit i princip det samma som föregående år. Skillnaden mot föregående år på 
personalsidan då två nyanställda lärare har ingått i kursen. Det finns inga önskemål från personalen eller 
studenterna (personlig kommunikation) att göra några större förändringar i kursen till nästkommande kurs-
tillfälle.  
 
Analys 
I dagsläget finns inga indikationer på att det behövs göras några förändringar i kursen. 
 
Åtgärdsplan 
Se ovan 
 
Förslag till revidering av kursplan 
Se ovan 
 
. 


