Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Etik och ledarskap 1, 15 hp! MKR och fristående
Kursen ges på helfart under vecka 04-13. Kursansvarig lärare är jag, Birgit Lindgren Ödén.
Kontakta mig om du har frågor om kursen på e-post birgit.lindgren-oden@hig.se
Kursplan obs! litteraturen kommer att revideras.
Schema se sid 2
Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på
hig.se/nystudent
Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan
terminsstart. Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig
tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination.
Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte
registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 16 januari – 22 januari
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig
Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning,
instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du
registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du logga in och se din kurs i
Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.
Kursnamn

Etik och ledarskap 1, 15 hp

Kurskod

HRE00A

Anmälningskod

23219 MKR, 23237 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Etik och ledarskap vt-17
Välkommen till kursen med start den 31 januari kl. 10:15-12:00
Dagens arbetsliv ställer oss inför olika slags etiska dilemman. Under kursen Etik och
ledarskap I 1-15 hp närmar vi oss dilemman problemorienterat. Det innebär att vi arbetar
med ”arbetsnära” frågor och försöker se på frågor och dilemman från olika perspektiv.
Områden vi berör är etik och värderingar, livssyn och människosyn, språk och
förhållningssätt, organisation, organisationsstrukturer och ledarskapsteorier. Kursen
kommer att innehålla föreläsningar, seminarier och examinatoriska uppgifter.
Kursstarten och undervisningstider
Vi startar tisdag den 31 januari kl. 10.15–12.00
Vid det tillfället presenteras kursinnehållet. Uppgift till den 31 januari: Vad anser du vara
viktigt i din roll som blivande ledare? Om ni inte kan vara med, anmäl detta till
kursansvarig och formulera er skriftligt och skicka till mig. Undervisningen sker under
följande tider: 31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 14/3, 21/3 och 28/3. Samtliga dagar kl. 10:1512:00

Litteratur
Litteraturlistan kommer att revideras. Aktuell litteratur kommer att finnas med i den
reviderade kursplanen men jag vill redan nu informera er om vilka böcker vi kommer att
använda.

Angelöw, Bosse, Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i
förändring, Natur & kultur, Stockholm, 2010

Fromm, Erich, Flykten från friheten, 4:e utg., Natur och kultur, Stockholm, 1993
(Fromm är slut på förlag, försök att hitta den via ”begagnad kurslitteratur, bibliotek etc.)

Hedin, Ulla-Carin, Arbetsintegrerande sociala företag: organisation, ledarskap och
delaktighet, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Lindgren Ödén, Birgit, Från ung till vuxen i omställningens tid: en longitudinell studie av
värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen, Åbo
Akademis förlag, Diss. ,Åbo, 2015 Avhandlingen går att ladda ner på:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-797-6 eller
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Thylefors, Ingela, Babels torn: om tvärprofessionellt teamsamarbete, 1:a utg., Natur &
kultur, Stockholm, 2013

Artiklar tillkommer.

Kursupplägg/kommunikationssätt
Vi använder Blackboard under hela kursen. (se manual för detta på högskolans hemsida
under rubrik ”ny student”). Ni som befinner er inom rimligt avstånd från högskolan ser jag
gärna ”live” i den sal som finns här. I kursen ingår gruppuppgifter och individuell uppgift.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad
till dig via din e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla
och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande.
Alla studenter som läst kursen får också en rapport där alla synpunkter finns
sammanställda.
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