
631201.0 Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp 

Lärandemål 

Efter godkänd kurs förväntas studerande förstå: 

 hur pedagogiska idéer uppkommit och utvecklats genom tiderna 

 förhållandet mellan pedagogiska idéer och deras företrädare, politik och samhälle. 

 den finska skolans utveckling från 1800-tal till nutid 

Allmänfärdigheter: 

Genom kursen stärker studerande: 

 sitt teoretiska kunnande om pedagogik som vetenskapsgren 

 sin förmåga att gestalta större helheter och samhällsfenomen 

 sin kommunikativa förmåga i akademiska sammanhang 

Innehåll 

Kursen ger en sammanfattning av den västerländska pedagogikens idéhistoriska utveckling. Pedagogiska 

idéströmningar relateras till olika samhälls- och kulturhistoriska skeenden, med tonvikt på Finland. 

Utvecklingen exemplifieras genom centrala pedagogers och filosofers bidrag till pedagogiken. 

Undervisningsformer 
Föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och individuella uppgifter. 

Bedömningsskala 
U-5 

  



PE00BR46 Pedagogikens psykologi, 5 sp 

Lärandemål 
Efter godkänd kurs förväntas studerande: 

 kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier 

 ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett 

helhetsperspektiv 

 kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och 

utbildningskontexter 

 kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika 

lärandeteorier 

Innehåll 

Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt 

psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett 

helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar 

kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande. 

Examinationsformer 
Aktivt deltagande samt essä 

  



PE00BR47 Pedagogikens sociologi, 5 sp 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall den studerande: 

 ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi 

 ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation 

 ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande 

 ha utvecklat en förståelse för grupprocesser 

 förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning 

Innehåll 

Kursens målsättning är att studerande når kunskap om sociologiska perspektiv på identitets-formering 

och kompetensutveckling i institutionella och icke- institutionella sammanhang med särskilt fokus på det 

finländska samhället förr och nu. 

Examinationsformer 

Aktivt deltagande samt essä 

  



631114.0 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har 

uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och 

internationellt perspektiv. 

Innehåll 

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt 

ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv 

studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera 

detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i 

relation till pedagogisk teori. 

Bedömningsskala 
U-5 

  



631113.0 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -

modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Innehåll 

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl 

grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk 

ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje 

sektorn. 

Undervisningsformer 
föreläsning, kollaborativt lärande enligt kursledares anvisningar 

Bedömningsskala 
U-5 

  



Pedagogisk handledning, 10 sp 

Lärandemål 

att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om 

handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal. 

Undervisningsformer 
Närstudietillfällena omfattar föreläsningar och övningar gällande handledning. Mellan närstudiedagarna 

utför deltagarna distansuppgifter och skriver processdagbok som en del av kursportfolio 

(inlämningsarbete). 

Kurshelheten utgörs av en process som pågår under hela utbildningen, vilket förutsätter aktivt deltagande 

under närstudiedagarna (föreläsningar och övningar), godkända distansuppgifter och godkänd portfolio. 

Bedömningsskala 
U-5 

  



UF00BY05 Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp 

Lärandemål 

 utveckla förståelse för projektverksamhet i organisationer 

 ha förmåga att leda projektverksamhet i olika sammanhang 

 problematisera utgångspunkterna för och komplexiteten i projektverksamhet 

Innehåll 

Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga 

processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets 

organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett 

förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext 

fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen. 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbete samt individuella prestationer. Kursen förutsätter aktiv 

interaktion deltagarna emellan; deltagarna antar olika uppgifter i en fiktiv styrgrupp vars uppdrag är att 

hitta alternativa lösningar till projektrelaterade, praktiknära dilemman av olika slag. 


