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1 Kursens benämning, omfattning och nivå
Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Utbildningsledare vid trafikskola G1N (uppdrag) och omfattar 30 högskolepoäng. Kursen tillhör grundnivå och
har fördjupningsnivå G1N.
2 Mål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för grundläggande krav på utbildningsledarskap i en trafikskola utifrån pedagogiska,
arbetsrättsliga och trafiksäkerhetsmässiga perspektiv,
• redogöra för utbildningsledarens uppdrag, funktion och ansvar i en trafikskola utifrån pedagogiska, arbetsrättsliga och trafiksäkerhetsmässiga
perspektiv,
• beskriva pedagogiska, socialpsykologiska och
yrkesetiska perspektiv på ledarskap, organisation och kommunikation med utgångspunkt i en
trafikskolas verksamhet,
• upprätta och utvärdera undervisningsplaner med
utgångspunkt i gällande kursplaner,
• redogöra för och diskutera pedagogiska ställningstagande i trafikutbildningen på individ-,
grupp- och organisationsnivå,
• redogöra för grunderna i och utöva förändringsinriktade och motiverande samtal,
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• identifiera, argumentera för samt teoretiskt belysa utvecklingsområden i en trafikskolas verksamhet med utgångspunkt i pedagogik eller ledarskap samt
• genomföra samt skriftligt och muntligt presentera och diskutera utvecklingsområde i en trafikskolas verksamhet.
3 Innehåll
Kursen består av fyra delmoment:
I delmoment 1 Utbildningsledarens uppdrag belyses
krav och förutsättningar på utbildningsledarens uppdrag ur pedagogiskt, arbetsrättsligt och trafiksäkerhetsperspektiv.
I delmoment 2 Leda utbildning fokuseras trafikutbildningens mål och trafikskolans pedagogiska verksamhet
på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I delmoment 3 Leda utveckling belyses ledarskapets
olika aspekter ur pedagogiskt, organisatoriskt och
kommunikativt perspektiv.
I delmoment 4 Trafikutbildningens kvalitet och utveckling fördjupas studierna inom ett valt område relaterat
till utbildningsledarens uppdrag.
4 Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning
och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

regeringens tilldelning av resurser för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.
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5 Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delmoment 1 examineras genom hemtentamen 1.
Delmoment 2 examineras genom muntlig gruppuppgift 1 och hemtentamen 2.
Delmoment 3 examineras genom muntlig gruppuppgift 2 och hemtentamen 3.
Delmoment 4 examineras genom skriftlig och muntlig rapport samt opponering och salstentamen.
För att erhålla betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs
att samtliga examinationsmoment är godkända samt
betyget Väl Godkänd på Skriftlig och muntlig rapport
samt opponering och ytterligare minst ett examinationsmoment.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker
enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Muntlig gruppuppgift 1

3 hp/ECTS

U/G

Hemtentamen 1

4.5 hp/ECTS

U/G/VG

Muntlig gruppuppgift 2

3 hp/ECTS

U/G

Hemtentamen 2

4.5 hp/ECTS

U/G/VG

Salstentamen

4.5 hp/ECTS

U/G/VG

Hemtentamen 3

3 hp/ECTS

U/G/VG

Skriftlig och muntlig rapport
samt opponering

7.5 hp/ECTS

U/G/VG

6 Behörighet
Grundlägande behörighet och genomgången trafiklärarutbildning samt minst ett års erfarenhet av arbete
som trafiklärare (eller motsvarande).
7 Ämne, huvudområde och utbildningsområde
Kursen tillhör ämnet pedagogik. Kursen ingår i huvudområdet pedagogik vid Högskolan i Skövde. Kursens
utbildningsområde är samhällsvetenskap.
Varje kurs vid Högskolan i Skövde tillhör ett ämne. Ämnesindelningen används bland annat för uppföljning och kvalitetssäkring. Ett huvudområde är ett
område inom vilket en examen kan utfärdas. Utbildningsområde är en indelningsgrund som används för

Beslut om inrättande av kursen och fastställande av kursplan
Kursen är inrättad av Kursplanekommittén för lärande 2011-09-15. Denna kursplan är fastställd av Utbildningskommittén för lärande 2016-11-16. Kursplanen
gäller från 2017-01-01 och ersätter kursplan fastställd
2016-10-19.
9 Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet
i denna kurs.
10 Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning. Efter genomgången kurs ges möjlighet att ansöka om prövning
hos Transportstyrelsen för att kunna verka som utbildningsledare vid trafikskola.
Ytterligare information lämnas om kursen på Högskolans utbildningssidor på webben inför respektive
kurstillfälle.
Nationella och lokala styrdokument för Högskolans
verksamhet finns tillgängliga på Högskolans webbplats.
Efter kursen sker en utvärdering av utbildningen där
studenternas erfarenheter och synpunkter inhämtas.
Utvärderingens främsta syfte är att bidra till förbättringar av kursen. Studenterna ska informeras om resultatet av kursutvärderingen.
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