Högskolepedagogisk utbildning

Lärarrollen i utveckling 7,5 Hp
DENNA KURS RIKTAR SIG TILL LÄRARE, PROFESSORER, BIBLIOTEKARIER, DOKTORANDER M.FL.
FÖR DOKTORANDER KAN HUVUDHANDLEDARE BESLUTA ATT KURSEN KAN SES SOM KURS INOM
FORSKARUTBILDNINGEN. FÖRETRÄDE TILL KURSEN GES FÖR LÄRARE INOM DEN KONSTNÄRLIGA
FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET.

Syftet med kursen är att ge lärare inom det konstnärliga
högskoleområdet möjlighet att utveckla sin roll som lärare
och sin undervisning inom högre utbildning.
Kursen ges på distans via lärplattformen Luvit och har fyra
obligatoriska träffar på Lunds universitets konstnärliga
fakultet (i Malmö).
Upplägg
Kursen är en vidareutbildning med fokus på utveckling av
den egna lärarrollen. Det är dock inte något krav att ha
tidigare undervisningserfarenhet.
Tre parallella spår:
• Litteratur som både problematiserar den egna undervisningen och tar upp centrala verktyg inom det högskolepedagogiska lärandet. I kursen ingår också orientering
kring regelverk och policys som omger högskoleutbildning.
• Strukturerade auskultationer, där deltagarna observerar
andra lärares lektioner. Momentet rapporteras med
kamratgranskade reflektioner.
• Eget pedagogiskt projektarbete, med möjlighet att
fördjupa sig i en pedagogisk frågeställning knuten till den
egna undervisningen. Projektet genomförs under handledning, enskilt eller i grupp om max tre personer (t.ex. ett
lärarteam.) Projektet avrapporteras muntligt och skriftligt
vid kursens slut.

Lärandemål
Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:
• ha utvecklat ett reflekterande och utforskande
förhållningssätt till den egna undervisningen och
handledningen.
• ha fördjupade insikter i den egna kommunikationens
inverkan på studenternas lärande.
• ha utvecklat större kännedom om att ha ett
jämlikhetsperspektiv i undervisningen och i valet av
material, text eller litteratur.
• kunna planera för undervisning med avseende på mål
och genomförande, samt diskutera och motivera valet av
undervisningsmetod och metoder för bedömning och
utvärdering av undervisningen.
• ha kännedom om övergripande och lokala föreskrifter
för högskoleutbildning och för utbildningarna vid aktuell
högskola.
• ha påbörjat arbetet med dokumentation av det egna
pedagogiska arbetet i en meritportfölj.
Omfattning
Kursen omfattar motsvarande fem heltidsveckor. Kursträffarna motsvarar en veckas arbete och övrig tid fördelas
på litteraturinläsning, auskultationer och projektarbete.
Inriktningen beslutas individuellt tillsammans med kursledningen. För betyget godkänd krävs 80 procent närvaro
vid kursträffarna, godkänd projektplan, genomförd
auskultation med rapport samt godkänd muntligt och
skriftligt presenterad projektrapport. Kursen motsvarar 7,5
Hp och är högskolepedagogiskt behörighetsgivande enligt
högskoleförordningen
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KURSANSVARIG:
Ylva Hofvander Trulsson, docent och universitetslektor
vid konstnärliga fakulteten

Anställda vid Konstnärliga fakulteten på Lunds universitet
betalar ingen kursavgift. Markera detta i anmälningsformuläret.OBS! Vid färre än tio anmälda deltagare genomförs
kursen ej.

KURSTRÄFFAR: 16 okt, 22 okt, 16 dec, 15 jan
EXAMINATION: 26 mars 2021
PLATS: Inter Arts Center, Bergsgatan 29 (Malmö)
KURSAVGIFT:
25 000 SEK exkl. moms
(kurslitteratur ingår inte i kursavgiften)

Anmäl dig senast den 29 maj 2020
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