
 
 
 
 
 
 
 
 

Genombrot te t  

  
 
Videoanvändning i undervisning och forsknings-
kommunikation 
(Use of Video in Education and Research Communication) 
 
Videoanvändning i undervisning och forskningskommunikation är en valbar kurs inom den behörighets-
givande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till personer som vill utveckla sin 
kunskap i hur video kan användas för att främja studenters lärande och forskningskommunikation. 
 
Syfte: Kursen syftar till att inspirera och stötta lärare i hur video kan användas för att främja 

studenters lärande och forskningskommunikation. 
 
Mål: Kunskap och förståelse 

För godkänd kurs ska deltagaren 
• visa kunskap om och kunna beskriva grundläggande teorier avseende multimedia 

i utbildningen. 
 
 Färdighet och förmåga 

För godkänd kurs ska deltagaren 
• visa förmåga att identifiera och formulera specifika pedagogiska problem utifrån 

någon relevant teori om lärande och kunskapsbildning 
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt utveckla sin egen undervisning 

eller forskningskommunikation med hjälp av video 
• visa förmåga att skapa, utforma och tillgängliggöra effektiv video för 

undervisning eller forskningskommunikation 
• kunna klart redogöra för och diskutera sina erfarenheter och slutsatser från ett 

utvecklingsprojekt visuellt, muntligt och skriftligt. 
 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För godkänd kurs ska deltagaren 
• visa förmåga att utvärdera de pedagogiska effekterna av videoanvändning inom 

undervisningen utifrån effekter på studenters arbetssätt och lärande 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 
 
Innehåll: Att formulera pedagogiska utmaningar, teorier rörande multimedia, användnings-

områden för och innehåll i video, ämnesdidaktik, video som en del i en kursdesign 
(blended learning, flipped classroom), distributionsformer, utformning av video, 
tekniska verktyg och plattformar, utvärderingsstrategier, juridiska aspekter på e-
lärande. 

 
Arbetsform: Inledande uppstart, normalt fyra mellanliggande kursträffar, samt en avslutande 

samling med presentation av utvecklingsprojektet. Inför de mellanliggande träffarna 
förväntas deltagarna läsa utvalda vetenskapliga artiklar. 
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Prestationskrav: För godkänt på kursen krävs närvaro vid uppstartsmötet, minst två mellanliggande 

kursträffar, samt den avslutande presentationen av utvecklingsprojektet. Den skriftliga 
rapporten ska utgöras av en reflektion över sin video med utgångspunkt i den 
pedagogiska idén och ämnesdidaktiska överväganden samt några av de aspekter som 
ingår i kursens innehåll. 

 
Omfattning: Kursen motsvarar 3 veckors arbete, varav utvecklingsprojektet ska omfatta cirka 2 

veckor 

Uppgift om aktuellt schema anges på kurshemsidan. 
 

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå, samt genomgången 
högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande. 
 

Urvalskriterier:  Företräde ges till undervisande personal vid LTH. Övriga lärare är välkomna i mån av 
plats. 

 
Språk: Kursen ges på svenska alternativt engelska, se kurshemsidan. 
 
Kurshemsida: http://www.lth.se/genombrottet 
 
Litteratur: Utvalda vetenskapliga artiklar, samt ytterligare litteratur utifrån inriktningen på 

deltagarnas utvecklingsprojekt. 
 
Kursansvariga: Universitetslektor Jonas Månsson (jonas.mansson@math.lth.se) och Professor Per 

Warfvinge (per.warfvinge@chemeng.lth.se) 

 Uppgift om aktuella kursledare anges på kurshemsidan. 
 
Klassificering: Kursen tillhör kategorin ” Högskolepedagogiska specialområdeskurser” enligt LTHs 

”Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning”. 
 
Övrigt: Kursen vill stimulera samverkan mellan lärare på samma institution, kurs och/eller 

program. Tillämpningsprojekten görs därför med fördel av relevanta konstellationer av 
lärare. 

 
 
 


