Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ledarskap (inkl VFU) 15 hp!

Kursen ges på helfart under vecka 35-45 med VFU under veckorna 37-41. Kursansvarig lärare är Jan Grannäs.
Kontakta mig om du har frågor om kursen via e-post: jan.grannas@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

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: datum månad – datum månad
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

Ledarskap (inkl VFU) 15 hp

Kurskod

UKG 532

Anmälningskod

13316

Ansvarig akademi

Akademin för utbildningsvetenskap och ekonomi
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Kursadministratör

Sanna Maria Vesterinen

Kontaktuppgifter

SannaMaria.vesterinen@hig.se

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Kursupplägg
Hej och välkomna till kursen Ledarskap (inkl. VFU) 15 hp!

Denna kurs ger dig möjligheter att utveckla din förståelse för de relationella processerna i pedagogiska
verksamheter, där ledaren har ett särskilt ansvar för såväl individen som gruppen och det större
sammanhanget. Kursen avser att ge redskap för att utöva ett professionellt ledarskap, vilket kräver såväl en
bas i forskningsbaserad kunskap som tillfälle att träna på att leda grupper i undervisningspraktiken.

Kursstart äger rum måndag den 28 augusti, kl 13-15, Adobe Connect. Dagen är inte formellt obligatorisk
då inga examinerande uppgifter genomförs, men det har visat sig att studenter som inte deltar vid
kursupptakten får svårare att klara kursen. Det finns inte möjlighet för kursansvarig att svara på detaljfrågor
som tas upp under denna dag i efterhand. Vi kommer att ha en examinerande (obligatorisk) innedag i kursen;
måndag den 23 oktober, kl 10-16, då kursens examinerande uppgifter redovisas. Slutgiltiga exakta tider och
lokaler kommer att framgå via länken till kursens schema (se sida 1) och i Blackboard. Denna information
kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart.

I kursen behandlas teorier, modeller och synsätt kring ledarskap ur ett historiskt perspektiv. Dessutom
behandlas teorier om hur grupper och grupper med olika sammansättningar fungerar, med särskilt fokus på
ungdomsgrupper och ledarskapets betydelse för grupprocesser och möjligheter till lärande. Kopplat till detta
behandlas kommunikation, kommunikationsmönster och konflikthantering samt olika former av kränkande
behandling och mobbning i fysiska och virtuella miljöer. Vidare fokuserar kursen på ledarskapets
institutionella inramning och det egna förhållningssättets betydelse för rollen som lärare och ledare.
Avslutningsvis behandlas barns/ungdomars relation till IT och media med risker och möjligheter samt IT som
resurs för att leda och organisera lärararbetet. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), får du
träna och utveckla ditt praktiska ledarskap. VFU:n ger dig möjlighet att aktivt använda dig av den teori och de
perspektiv du mött i kursen, men också att tydliggöra, utmana och fördjupa den teoretiska kunskapsbas du
erhållit via kurslitteratur, föreläsningar och seminarier.
Examination består av tre skriftliga examinationsuppgifter som redovisas på examinerande seminarier, se
studiehandledning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar (inspelade webföreläsningar och
liveföreläsningar), litteraturseminarier, webbaserad kommunikation (främst Blackboard och Adobe Connect).

Kommunikationssätt
Förutom muntlig kommunikation under kursens innedagar används Blackboard, email och Adobe Connect
som verktyg för kommunikation över tid och rum.

Adobe Connect är ett webbkonferensverktyg och ett viktigt kommunikationsmedium för dig som
distansstudent. Det innebär att ni alla förväntas ha headset (hörlurar och mikrofon) och om möjligt också
webbkamera. Tag del av de handledningar och manualer som finns att tillgå gällande Adobe Connect här:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Webbkonferensverktyg.html Det är viktigt att ni testar ljud, kamera och
mikrofon innan mötet/föreläsningen via Cafe Connect: https://connect.sunet.se/cafeconnect

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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