Kursplan Auskultationsprogram
2021-05-06
Uppdaterad:

Högskolepedagogisk temakurs
Auskultationsprogram för utveckling av lärarroll
och undervisningspraktik
Omfattning
Kursen motsvarar 1 veckas heltidsstudier
Nivå
Motsvarande högskoleförordningens avancerad nivå.
Målgrupp
All personal vid Högskolan Kristianstad som direkt eller indirekt berörs av
undervisningsuppdraget. Programmet vänder sig både till medarbetare som är nya
och erfarna i sin lärarroll.
Betygsnivåer
Godkänd / Underkänd
Syfte
Det övergripande syftet med auskultationsprogrammet är att främja utvecklandet
av det akademiska lärarskapet genom kollegial stöttning. Programmet ger möjlighet
att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och samtidigt kritiskt
reflektera över och utveckla den egna lärarrollen och undervisningspraktiken.
Innehåll
Auskultationsprogrammet innehåller momenten:
● Att agera kritisk vän till en kollega genom att ge återkoppling på dennes
lärarroll och undervisningspraktik ur tre olika aspekter,
● Att dela med sig av den egna undervisningspraktiken och utsätta den för
kritisk granskning ur tre olika aspekter,
● Att efter återkoppling reflektera och planera för utveckling av den egna
lärarrollen och undervisningspraktiken.
Kursmål
Efter auskultationsprogrammet ska deltagaren kunna:
● Utgöra kritisk vän åt kollega och ge återkoppling på dennes
undervisningspraktik,
● Reflektera över och analysera den egna lärarrollen utifrån aspekterna Läraren
som talare, Adekvat innehåll och läraktiviteter samt Studentens lärande,
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●

Planera för utveckling av den egna undervisningspraktiken.

Genomförande
Auskultationsprogrammet genomförs under en period om 3–6 månader i samband
med att deltagaren har undervisning planerad i sin tjänstgöring. Arbetsgången för
varje auskultation sker enligt särskild modell. Planera för att varje auskultation
(totalt 6 tillfällen) omfattar 3–4 h inklusive tid för noteringar, reflektion och
återkopplingssamtal. Auskultationsprogrammet avslutas genom inlämning av en
skriftlig individuell reflektion.
Prestationskrav
Agera auskulterande kollega vid tre tillfällen och ge återkoppling,
Bli auskulterad av kollega vid tre tillfällen,
Sammanfatta återkoppling du fått, men även gett, och analysera det egna
auskultationsprogrammet i sin helhet och formulera utvecklingsplan för den egna
lärarrollen och undervisningspraktiken.
Intyg
Intyg utfärdas på 1 veckas godkänd genomförd temakurs, vilket motsvarar 1,5
högskolepoäng
Litteratur som stöd inför auskultation
Artiklar erhålls om maximalt 100 sidor.
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