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Kursplan 
 

Kursens benämning: Högskolepedagogik 1 

 

Engelsk benämning: Teaching and Learning in Higher Education 1 
 

 

Kurskod: 2LL003     

Gäller från: HT2016    

Fastställd: Denna kursplan är fastställd 2016-08-10 av Forsknings- och 

utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan.    

Institution: ISSL    

Ämne:  Ledarskap under påfrestande förhållanden    

Nivå:  Avancerad nivå     

Omfattning: 7,5 hp 

 

 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Krav på examen på grundnivå eller motsvarande kompetens förvärvade genom 

yrkesverksamhet. 

 

Huvudområde 

- 

 

Successiv fördjupning 

A1N     

 

Fördjupningsnivå 

- 

  

Kursens innehåll och upplägg 

 

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 

grund för meritering för att arbeta professionellt och jämställt i högskolan.  

 

I kursen behandlas förutsättningar för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta 

lagar, förordningar, krav och lokala styrdokument för lärosätet. 

 

Deltagaren kommer själv som inslag att få planera och presentera olika avsnitt 

från litteratur och andra källor. Auskultation med efterföljande återkoppling ingår 

i kursen. 
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Undervisningen genomförs med föreläsningar, självstudier och seminarier. 

Nätbaserade studier varieras med fysiska sammankomster. 

 

Den avslutande uppgiften innebär att analysera och kritiskt reflektera kring egen 

pedagogisk utveckling för att vidareutveckla den egna pedagogiska grundsynen. 

 

Kursens lärandemål 

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna: 

-formulera och kommunicera grundläggande pedagogiska överväganden kring 

undervisningens planering, genomförande, examination och efterarbete. 

-redogöra översiktligt för grunder i högskolans regelverk och styrdokument. 

-ge konstruktiv feedback till kollega efter dennes pedagogiska praktik. 

-skriftligt och muntligt kunna uttrycka kärnan i den egna pedagogisk grundsynen, 

bland annat ska hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv beaktas. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Aktiv medverkan vid kursens fysiska sammankomster och nätbaserade 

kursmoment krävs för godkänt resultat. 

Besök hos kollega genom auskultation med efterföljande feedback vid en 

pedagogisk insats genomförs.   

Kursen examineras vidare genom en skriftlig examinationsuppgift och ett 

efterföljande seminarium. 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd ska kunna 

uppnås. 

 

Antal examinationstillfällen 

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

 

Betyg 

Betyg ges enligt en tvågradig betygskala: Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Se bilaga, beslutad av ämnesråd. 

 

Övrigt 

Kursutvärdering genomförs i två steg. Några veckor in i kursen hålls en 

halvtidsavstämning och efter genomförd kurs görs en kursutvärdering. Båda dessa 

steg ligger till grund för utveckling av kursen. 

 


