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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- diskutera och jämföra teorier kring ledarskap med särskilt fokus på årskurs 4-6
- identifiera relationella processer i elevgrupper i termer av mål, normer, roller och faser i
gruppers utveckling samt  inkludering/exkludering
- analysera IT och sociala mediers roll i det pedagogiska ledarskapet
-visa kunskap om vetenskapliga och professionella etiska riktlinjer
 
Färdigheter och förmågor
- identifiera sätt att bygga relationer med syfte att skapa ett stödjande gruppklimat för att
förebygga konflikter
- planera, genomföra och redovisa vetenskaplig intervjuundersökning
-behärska vetenskaplig referensteknik
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera etiska aspekter gällande digital publicering i skolan
- reflektera över sig själv som ledare ur ett relationellt perspektiv

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

Undervisning Föreläsningar, seminarier och laborationer med inslag av drama

Förkunskaper Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c,
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6b/A6b). 

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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