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Kurs: KOMMUNIKATION    Uppdaterad: 2020-12-15 

Kurskod: PEDKOU0, Ämne: Pedagogik 
 

Syfte/centralt innehåll 

• Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang 
• Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation 

Kunskapskrav 

Betyget E 
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur 
interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. 
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband 
och drar enkla slutsatser. 
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med 
presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 
situationens krav. 

Betyget C 
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur 
interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. 
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och 
drar välgrundade slutsatser. 
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. 
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När 
eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens 
krav. 

Betyget A 
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel 
på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska 
situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt 
förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. 
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med 
presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar 
respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
 

 

 

 



 
Uppgifter 

1. Gör minst 2 observationer av socialt samspel och kommunikation. Exempelvis: en lektion, 
rastaktiviteter, samling, lek eller aktivitet. 

2. Beskriv och reflektera kring din egen kommunikation på din APL-plats. Skriv om dina egna 
värderingar, attityder och hur du har anpassat ditt sätt att kommunicera. 

 


