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Huvudområde
Didaktik

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Kursen ges för
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
VAL II - Vidareutbildning av lärare
VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål
Efter avslutad skall den studerande kunna:
analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan med
socialpsykologiska teorier och begrepp
analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av
grupparbete som arbetsform i sitt ämne
kritisk granska lärares ledarskap i klassrummet i relation till individuella
processer och grupprocesser
analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering och
annan kränkande behandling
analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll
Kursen innehåller fyra delmoment. I det först momentet behandlas
socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om
grupp, grupprocesser, grupputvecklings, socialt klimat, normer, roller, social
påverkan, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. I det
andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. I det
tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och
konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring
diskriminering och andra formera av kränkningar. Lagar och kunskaper om
främjandet av likabehandling och förebyggande arbete diskuteras och bearbetas.
Vidare behandlas jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska
verksamheten.
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Undervisnings- och arbetsformer
Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som
campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier,
seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till
tre (3) tillfällen.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande

