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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
- redogöra för teorier om grupper och grupprocesser
- känna till centrala begrepp inom det specialpedagogiska området
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt
stimulera varje elevs lärande och utveckling
- identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska
insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
- observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till
verksamhetens mål samt informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa förmåga att självständigt leda en elevgrupp
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- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för
yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i
synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i
det pedagogiska arbetet.
Kursens innehåll

Moment 0010 Pedagogiskt ledarskap 10 hp
Momentet innehåller tre teman. Det första temat omfattar sociala relationer, konflikthantering
och ledarskap, det andra temat innehåller utveckling, lärande samt specialpedagogik och det
tredje temat innehåller bedömning och betygssättning.
I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapets institutionella inramning och förutsättningar.
Vidare behandlas teorier om ledarskap, förhållningssätt, attityder, bemötande och dess
betydelse för elevers lärande. Dessutom behandlas teorier om grupper och gruppers
sammansättningar samt ledarskapets betydelse för grupprocesser och möjligheter för lärande.
Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras teorier om specialpedagogik
med inriktning mot inkludering, tillgänglig undervisning och delaktighet. Ett särskilt fokus
läggs vid planering av specialpedagogiska insatser.
Olika former av dokumentation, betyg och bedömning behandlas och relateras till praktiska
och etiska överväganden i en bedömningspraktik.
Moment 0020 Verksamhetsförlagd utbildning 10 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen är knuten till den utbildningsvetenskapliga kärnan. I
momentet ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin
egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och
vårdnadshavare. Studenten förväntas aktivt delta i läraryrkets alla delar såsom exempelvis
planering, genomförande och utvärdering av undervisning, pedagogiskt ledarskap,
bedömning, specialpedagogiskt bemötande. Studenten ska också beakta skolans värdegrund.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning
2021:1336.
Perspektiv på läraryrket 10 hp.
Ämnesdidaktisk VFU 10 hp.

Examinationsform

Skriftlig och muntlig examination.
Bedömning av praktiskt lärararbete.

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Moment 0020 bedöms enligt tregradig betygsskala:
Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Pedagogiskt ledarskap

10 hp

Betyg: AF

0020 Verksamhetsförlagd utbildning

10 hp

Betyg: UV
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