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Lärarutbildningsnämnden
Pedagogiskt arbete

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-04-11 och gäller från höstterminen 2014 vid
Karlstads universitet.

Kurskod: MUGL29
Leda lärande 1 - musiklärare, 7.5 hp
(x, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
MUGL12 samt minst 120 hp ämnesstudier.

Huvudområde

Lärandemål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om lärares ledarskap ur ett teoretiskt och
undervisningsnära perspektiv med särskilt beaktande av olika perspektiv på undervisning och lärande i olika
musikaliska sammanhang i och utanför skolan. Studenten skall genom teori och praktiska övningar utveckla
förståelse av och färdighet i ett ledarskap som främjar en demokratisk, trygg och stimulerande lärandemiljö.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Redogöra för och diskutera olika teorier om ledarskap och kommunikation.
2. Diskutera och problematisera hur lärares ledarskap kan bidra till och skapa förutsättningar för elevers lärande
och kunskapsutveckling.
3. Identifiera olika perspektiv på motivation, behov, elevers förutsättningar samt dessas innebörder för ett
pedagogiskt ledarskap.
4. Diskutera hur lärarens ledarskap kan bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår ifrån ett praxisorienterat perspektiv, där fokus ligger på att studenterna både ska tillägna sig
teoretisk kunskap och få möjligheter att praktisk tillämpa dessa kunskaper. Följande områden behandlas
- Skilda ledarskapsteorier, såväl i ett historiskt som i ett samtida perspektiv.
- Ledarskap för lärande, det vill säga att leda barns och ungdomars kunskapsbildning med fokus på lärarens
kommunikativa förmåga, inklusive kommunikation i digitala miljöer. I anslutning till detta ingår övningar i
samtalsmetodik, röst- och kroppskommunikation, musikaliskt ledarskap samt andra övningar för samarbete,
interaktion och gestaltning i såväl elev- som vuxengrupp.
- Problematisera lärarens ledarskap i arbetet med att planera för elevers olika behov och förutsättningar i en
inkluderande undervisning



- Begreppen hållbar utveckling och entreprenörskap beaktas i relation till ett pedagogiskt ledarskap

Kursen bygger på varierande arbetsformer, där de studerande har en aktiv roll, exempelvis i case studies, i
konstruktion av arbetsplaner, i seminarier, strukturerade gruppsamtal och praktiska övningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Lärandemål 1 examineras genom en skriftlig redovisning
Lärandemål 2 examineras genom en skriftlig redovisning samt genom praktiska gestaltningar.
Lärandemål 3 examineras genom en muntlig och skriftlig redovisning med hjälp av olika medier och
uttrycksformer.
Lärandemål 4 examineras genom en muntlig redovisning.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kurs ingår i musiklärarprogrammet.
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