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Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (A1N)
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Ämnesgrupp: Pedagogik
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Tillträdet sker enligt avtal med uppdragsgivaren samt kräver att 

deltagaren är verksam med pedagogiska arbetsuppgifter vid högskola.

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll

Kursen behandlar området undervisning och lärande i högre utbildning, med fokus på reflekterande undervisning för studenters

lärande. För det första innebär det att pedagogiska teoribildningar som stödjer transformativt lärande, d v s lärande som i 

grunden förändrar föreställningar och referensramar, introduceras. En förutsättning för transformativt lärande är kritisk ansats 

och förmåga till reflektion vilket också utgör en grund både för och i hållbar utbildning. För det andra innebär det att 

deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan utgör ett centralt innehåll tillsammans med kontinuerliga reflektioner över det 

egna lärandet. I kursen behandlas perspektiv på lärande och undervisning med fokus på vuxnas lärande, undervisning samt 

lärarrollen i högre utbildning. Olika teorier om lärande och undervisning hanteras liksom olika pedagogiska metoder. 

Undersökande uppgifter men också tillämpningar i form av egen och tillsammans med andra planerad, genomförd och 

utvärderad undervisning förekommer.

Mål

Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna, med avseende på:

1. Kunskap och förståelse

1.1 redogöra för och diskutera skilda teoretiska perspektiv på vuxnas lärande, inkluderat lärande i högre utbildning

2. Färdighet och förmåga

2.1 självständigt, och tillsammans med andra, analysera olika pedagogiska metoder i undervisning och utvärdera dess 

konsekvenser för studenternas lärande

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 föra reflekterande och problematiserande resonemang i relation till den egna lärarpraktiken och lärarrollen i högre 

utbildning

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 seminarier

 föreläsningar

 grupparbete

 handledning



Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

(IN01) Skriftlig inlämningsuppgift

Lärandemål: 1.1

Högskolepoäng: 1,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(NÄ01) Kollegiala aktiviteter

Lärandemål: 2.1, 3.1

Högskolepoäng: 1,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på svenska och engelska, men kurslitteratur på norska och/eller danska kan förekomma.

Ashwin, Paul, Boud, David, Coate, Kelly, Hallett, Fiona, Keane, Elaine, Krause, Kerri-Lee, Leibowitz, Brenda, MacLaren, 
Iain, McArthur, Jan, McCune, Velda & Tooher, Michelle (2015). Reflective teaching in higher education. London: 
Bloomsbury Academic (414 s)

Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria. Lund: Studentlitteratur, ss. 181-252. (72 s)

Handal, Gunnar (1999). Consultation using critical friends. New Directions for Teaching and Learning, (79), ss. 59-70 (11 s)

Hjertström Lappalainen, Jonna & Schwarz, Eva (2014). Konsten att lära av erfarenheten. I Burman, Anders. Den reflekterade 

erfarenheten. Södertörn Studies in Higher Education 5, ss. 99-113 (14 s)

Hjulström, Erik (2014). John Dewey och relationens pedagogik. I Burman, Anders. Den reflekterade erfarenheten. Södertörn

Studies in Higher Education (5), ss. 131-149 (19 s)

Meyer, Jan HF & Land, Ray (2005). Threshold concepts and troublesome knowledge (2): Epistemological considerations and a
conceptual framework for teaching and learning. Higher Education, 2005, nr 49, ss. 373-388 (15 s)

Thomas, Ian (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainable education and problem-based learning in 
universities. Journal of Transformative Education 7 (3), ss. 245-264 (20 s)

Ämnesdidaktiska och andra texter tillkommer (ca 50 s)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där deltagarnas synpunkter ska 

inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för

framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning.


