Kursinformation
AKTIVERANDE UNDERVISNINGSFORMER
Kursen Aktiverande undervisningsformer vänder sig till dig som är intresserad av att införa mer
aktiverande moment i din undervisning. Forskning har visat att studentaktivitet och interaktion är
gynnsamt för studenternas lärande. Det finns utbildningar som har valt att grunda majoriteten av
undervisningen på en studentaktiv pedagogisk metod (t.ex. Case-metodik, Problembaserat
lärande), och där studentaktiviteten är tänkt att genomsyra hela utbildningen. Även om man inte
arbetar i ett program som valt en sådan inriktning finns det många olika sätt att göra den egna
undervisningen mer aktiverande. Under kursen kommer du att få inblick i och pröva några olika
studentaktiverande metoder.
Målgrupp
Universitetslärare, doktorander och anställda med undervisande uppgifter vid Uppsala
universitet. Antalet är begränsat till 20 personer. Du förutsätts ha genomgått högskolepedagogisk
grundkurs för universitetslärare eller motsvarande innan. Antagning sker i den ordning som
anmälningarna kommer in.
Omfattning
Kursen omfattar en veckas heltidsarbete. Tre dagar är schemalagda, övrig tid är avsatt för eget
arbete med kursuppgifter.
Kursmål
Under kursen får du möjlighet att:
•
•
•
•
•

Skaffa dig kunskap om olika studentaktiverande metoder
Pröva några olika aktiverande former
Tänka över hur studentaktiverande former kan användas i den egna undervisningen
Planera ett konkret undervisningstillfälle så det innehåller ett eller flera
studentaktiverande moment
Värdera aktiverande undervisningsformer i förhållande till dess tillämpning i det egna
ämnet

Undervisningsformer
Aktiverande undervisningsformer och miniföreläsningar.
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Kursdatum
För mer information om datum se medarbetarportalen.
Kursen kommer att hållas i Campus Blåsenhus. Lokal meddelas senare. Kursledare och övriga
medverkande lärare meddelas i samband med kallelse till kursen.
Ekonomiska villkor
Kursen är avgiftsfri för anställda vid Uppsala universitet.
Mer information
Kursarrangör är avdelningen för kvalitetsutveckling.
Maria Magnusson, telefon: 018 - 471 15 15, e-post: maria.magnusson@uadm.uu.se
Eva Lide Johansson, telefon: 018 - 471 63 82, e-post: eva.lide@uadm.uu.se
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