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Universitetslärarutbildning 2, naturvetenskap och matematik 

UL2NAT 

Termin: HT20 

Kompetensutvecklande högskoledidaktisk kurs för universitetslärare. Kursen riktar sig till 

universitetslärare inom det naturvetenskapliga området som har tidigare högskolepedagogisk 

utbildning, UL1 eller motsvarande. Kursen rekommenderas i första hand för disputerade 

universitetslärare. 

Omfattning/Arbetsinsats 

Kursen omfattar fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5hp högskolepedagogisk 

kompetensutveckling. 

 

Syfte och lärandemål 

Utbildningens syfte är att ytterligare stärka den grundläggande pedagogiska och didaktiska 

skicklighet som krävs för anställning som lärare vid universitetet. Kursen ska ge deltagaren 

fördjupad förståelse för hur högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och 

teoribildning kan användas och omsättas i undervisnings- och kursutvecklingspraktik inom 

ramen för det egna ämnet.  

• Identifiera pedagogiska och didaktiska problem i undervisning och lärande i det egna 

ämnet samt föreslå hur problemen kan lösas på vetenskaplig grund 

• Planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning på vetenskaplig grund 

inom det egna ämnesområdet 

• Använda olika utvärderingsverktyg och digitala hjälpmedel för att utvärdera och utveckla 

fysiska och digitala lärandemiljöer. 

• Reflektera över sin roll som forskare och lärare inom det egna ämnet i relation till det 

akademiska lärarskapet, till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund 

• Söka, tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta 

resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av det akademiska 

lärarskapet. 
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Innehåll och upplägg 

• Ämnesdidaktisk forskning på högskolenivå 

• Undervisning i naturvetenskapsämnena och matematikämnet 

• Lärande i naturvetenskapsämnena och matematikämnet 

• Reflekterande undervisning och formativ bedömning 

• Den professionelle universitetsläraren: Kursplaner, regler och styrdokument, 

bedömning, examinationer och utvärdering 

Kursen omfattar sex obligatoriska kursdagar. Inför varje kursdag läser kursdeltagaren några 

artiklar som behandlar temat för kurstillfället. Vid kurstillfällena redovisas också individuellt 

utförda kursuppgifter och resultaten diskuteras i grupp. Kursdeltagaren skriver ett kurs-PM 

som behandlar hur undervisningen och studenternas lärande inom det egna ämnet skulle 

kunna förbättras samt refererar till relevanta artiklar. Frånvaro vid ett tillfälle kan ersättas med 

skriftlig uppgift. Eventuell ytterligare frånvaro kräver omregistrering för hela kursen. 

Examination 

Deltagare med godkänt resultat på kursens obligatoriska moment erhåller kursintyg. 

 

Litteratur

Aktuella artiklar om ca 200 sidor samt valbar litteratur i relation till den egna uppgiften. 

 

Kursledare:  

Veronica Flodin, Ph.D. Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. 

 


