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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för och diskutera några pedagogiska inriktningar
- redogöra för några pedagogiska klassiker
- beskriva och jämföra några olika teorier om kunskap och lärande
- redogöra för teorier gällande grupprocesser
- redogöra för och jämföra teorier kring ledarskap och grupprocesser
- beskriva grunderna i några kommunikationsteoretiska modeller
- redogöra för strategier för konflikthantering
- identifiera och beskriva några vetenskapliga synsätt
- beskriva och identifiera grunderna i pedagogiskt forskningsarbete
- identifiera grunderna i den pedagogiska forskningsprocessen.
Färdighet och förmåga
- formulera och diskutera pedagogiska frågeställningar på individ- grupp- och samhällsnivå
- jämföra några pedagogiska teoriers tillämpning inom en pedagogisk praktik
- diskutera samt granska en pedagogisk text

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- diskutera den egna pedagogiska grundsynen
- identifiera skillnader och likheter i teorier gällande grupprocesser, ledarskapsstilar samt
konflikthantering
- diskutera kommunikationsteoretiska modeller
- urskilja och formulera problem
- söka information
- genomföra och sammanställa ett vetenskapligt arbete
- tillämpa vetenskaplig akribi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera samt diskutera det egna lärandet ur ett individuellt samt ett samhälleligt perspektiv
- diskutera kunskapssyn och lärande ur ett etiskt perspektiv.
- diskutera lärande, jämställdhet samt lärande och normalitet
- granska ledarskapsteorier ur ett pedagogiskt perspektiv
- diskutera grupprocesser ur ett etiskt och pedagogiskt perspektiv
- kritiskt granska vetenskapliga texter
- kritiskt granska ett annat arbete samt försvara ett eget vetenskapligt arbete.
Kursens innehåll

0010 Introduktion till pedagogik 15 hp. I kursen introduceras pedagogik som vetenskapligt
ämne. Vidare behandlas pedagogikens historia samt några av pedagogikens klassiker. I detta
ingår bland annat studier av synen på människan, kunskap, lärande och samhället över tid
inom några pedagogiska inriktningar.
0020 Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp. I kursen behandlas pedagogiska
frågeställningar på individ- grupp- och samhällsnivå. Områden såsom gruppdynamiska
processer, konflikthantering, ledarskapsstilar samt
interaktion mellan individer behandlas. I kursen introduceras grunderna i några
kommunikationsteoretiska modeller.
0030 Vetenskapligt arbete i pedagogik 7,5 hp. I kursen introduceras grunderna i pedagogiskt
forskningsarbete vilket bland annat innebär att planera, genomföra och rapportera ett
vetenskapligt arbete. I kursen ingår att författa och försvara ett vetenskapligt arbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Examinationsportfölj samt opponering.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Introduktion till pedagogik

15hp

Betyg: AF

0020 Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap

7,5hp

Betyg: AF

0030 Vetenskapligt arbete i pedagogik

7,5hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

