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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- diskutera och jämföra teorier kring ledarskap med fokus på fritidshem och skolans årskurs
F-6
 - identifiera relationella processer i barn- och elevgrupper i termer av mål, normer, roller och
faser i gruppers utveckling och inkludering/exkludering
 - analysera IT och sociala mediers roll i det pedagogiska ledarskapet
 
Färdigheter och förmågor
- diskutera sätt att bygga relationer i barn- och elevgrupper samt förebygga och hantera
konflikter
 - kritiskt granska vetenskapliga texter inom området beträffande aspekter såsom
forskningsfrågor och genomförande
 - reflektera över det egna förhållningssättets betydelse i rollen som ledare
- planera, genomföra och bearbeta en intervju

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKG028&revisionId=4702&lang=sv
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och diskutera diskrimineringslagen
- redogöra för etiska aspekter på digital publicering och upphovsrätt i fritidshems- och
skolverksamhet

Kursens innehåll I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till områden såsom
gruppklimat och konflikthantering. Vidare fokuseras kränkande behandling samt etiska
aspekter gällande digital publicering. Med utgångspunkt i intervjuer med fritidspedagoger ges
möjligheter att reflektera över relationsarbete och dess konsekvenser för t.ex. lärande samt
inkludering och exkludering.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar.

Förkunskaper Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a)
 

Examinationsform Muntlig redovisning, skriftlig inlämningsuppgift.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
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