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Högskolepedagogisk temakurs
Föreläsningen – en diskussionsserie
Vad är en riktigt bra föreläsning? När är föreläsning en lämplig undervisningsform? Hur föreläser
andra? Hur går det att utvecklas som föreläsare? Hur främjar föreläsningen studentens lärande? Om
Du tycker att detta är intressanta frågor är Du välkommen att delta i vårens diskussionsserie med
föreläsningen som tema.

Omfattning
Temakursen i sin helhet motsvarar 1 veckas heltidsstudier

Nivå
Motsvarande högskoleförordningens avancerad nivå.

Målgrupp
All personal som direkt eller indirekt berörs av undervisningsuppdraget vid Högskolan Kristianstad.

Urval
Antalet deltagare är begränsat till 15. Detta för att säkerställa en tillräckligt liten grupp för att få bra
diskussion.

Betygsnivåer
Godkänd / Underkänd

Syfte
Temakursens övergripande syfte är att deltagaren ska kunna visa kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt
ämnesområde och för att kunna medverka i högskoleutbildningens utveckling.

Innehåll
Tillfälle 1: Introduktion, presentation och ett exempel
Tillfälle 2: föreläsningsstil, - teknik och – strategi
Tillfälle 3: Föreläsning som undervisningsmetod
Tillfälle 4: Examinationsförberedande moment: Workshop med planering och diskussion av eget
föreläsningsprojekt
Examinationsmoment: Individuell skriftlig uppgift: Dokumentation av genomfört föreläsningsprojekt
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Kursmål
Att kursdeltagarna ska kunna




diskutera och problematisera studentens lärande inom det egna ämnesområdet i relation till
föreläsningen som undervisningsmetod
självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera föreläsningen som
undervisningsmetod
visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet och i relation till
studenten

Genomförande
Seminarier 1-3
I en grupp om 15 deltagare diskuteras föreläsningen som metod. På de första träffarna kommer vi att
använda filmade föreläsningar från Yaleuniversitetet som utgångspunkt. Vi jämför föreläsarna med
varandra och med hur vi själva arbetar och försöker hitta bra metoder och angreppssätt att ta med
oss. Vår diskussion knyter också an till vad litteraturen har att säga i ämnet. På den fjärde träffen
kommer vi att gå vidare genom att analysera våra egna föreläsningserfarenheter.

Seminarium 4: Workshop
Naturligtvis är förhoppningen att du som deltagare skall inspireras att utveckla dina egna
föreläsningar. Vid det fjärde tillfället ges möjlighet att i workshopform lägga fram egna idéer om vilka
förändringar du vill genomföra i din egen föreläsningspraktik.

Examinerande moment
Som ett femte examinerande moment presenteras genomförda förändringar skriftligt. Ambitionen är
att examinerande moment skall stödja uppbyggandet av en pedagogisk portfölj.

Prestationskrav
För att erhålla särskilt intyg (motsvarande 1 veckas heltidsstudier i Högskolepedagogik) gäller
deltagande i 75 % av kurstillfällena (av totalt 4 tillfällen) samt genomförandet av examinerande
moment.

Intyg
Intyg utfärdas på 1 veckas godkänd genomförd temakurs, vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng.
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