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Universitetslärarutbildning 2, med ämnesdidaktisk inriktning 

humaniora och samhällsvetenskap, UL2HS 

Termin: VT23 

Kompetensutvecklande högskolepedagogisk kurs för universitetslärare som är verksamma 

inom det humanvetenskapliga området och som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, 

UL1 eller motsvarande.  

Omfattning/Arbetsinsats 

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

kompetensutveckling. 

Syfte och lärandemål 

Utbildningens syfte är att ytterligare stärka den grundläggande pedagogiska 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. Efter kursen kan man 

• Identifiera pedagogiska problem i undervisning och lärande i det egna ämnet samt föreslå 

hur problemen kan lösas på vetenskaplig grund 

• Planera, utvärdera och analysera 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. 

Innehåll och upplägg 

• I kursen behandlas följande teman 

• Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnens disciplinära karaktär och dess bäring på 

lärande och undervisning 

• Utmaningar avseende studenters lärande inom humaniora och samhällsvetenskap 

• Utbildningsupplägg, undervisningsformer och bedömning inom humaniora och 

samhällsvetenskap 

• Utvärdering och analys av undervisning och bedömning inom humaniora och 

samhällsvetenskap 
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• Utvärdering och utveckling av lärandemiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap 

• Det akademiska lärarskapet 

Kursen består av sex träffar samt eget arbete inför och mellan dessa. Kursens innehåll och 

former fungerar som stöd i det fortlöpande arbetet med det egna kurs-PMet. Tanken är att det 

ska uppstå en fruktbar dynamik mellan ämnesdidaktisk litteratur, den egna erfarenheten och 

det kollegiala utbytet av erfarenhet och kunnande som sker under kursträffarna.  

Examination 

Kursen examineras i form av ett kurs-PM som identifierar och föreslår lösningar på 

utmaningar avseende lärande, undervisning och/eller bedömning inom det egna ämnet. 

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg. 
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