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Fördjupning

G2F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

UKG523

Högskolepoäng

22,5 hp

Huvudområde

Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Verksamhetsförlagd utbildning 67.0 %
Undervisningsområdet 33.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studerande kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för teorier gällande ledarskap för lärande i relation till arbete i fritidshem

Färdighet och förmåga
-skapa förutsättningar för samverkan med föräldrar, organisation och samhällsstöd
-tillämpa teorier och arbetssätt i pedagogiskt ledarskap
-visa förmåga att tillämpa sådan didaktik som krävs för lärande inom det fritidspedagogiska
området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kritiskt granska barns och ungdomars användande av IT och sociala medier samt dess
innebörd för ett pedagogiskt ledarskap

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

-reflektera över det pedagogiska ledarskapet utifrån erfarenheter från den
verksamhetsförlagda utbildningen och teorier
Kursens innehåll

I kursen behandlas ledarskap i fritidshem i relation till barn, grupp, kollegor, föräldrar och
organisation. Kursen speglar ledarskap ur ett genusperspektiv samt etik- och moralfrågor
förknippade med pedagogiskt ledarskap. I den verksamhetsförlagda utbildningen ligger fokus
på ledarskap i fritidshemmets verksamheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning

Förkunskaper

60 hp ämne, 60 hp UVK, inklusive VFU 15 hp

Examinationsform

Portföljexamination med examinerande seminarier

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

På moment 0030 sätts något av betygen U, G eller VG.
Antal provtillfällen på moment 0030 begränsas till två.
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Pedagogiskt ledarskap - förhållningsätt och
bemötande

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Verksamhetsförlagd utbildning

15 hp

Betyg: UV

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

