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Avancerad nivå

Kurskod

UVA308

Högskolepoäng

7,5hp

Huvudområde

Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för ett urval teorier som behandlar perspektiv på ledarskap och
verksamhetsutveckling
Färdighet och förmåga
- förklara, analysera och tillämpa olika teorier och modeller avseende perspektiv på ledarskap
och verksamhetsutveckling i relation till en verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
- bedöma verksamheter och projekt samt utifrån en samlad bedömning föreslå och
argumentera för arbetssätt och ledning,
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursens innehåll

I kursen behandlas olika perspektiv för att analysera och leda kollegialt lärande och
utveckling av verksamheter utifrån olika teoretiska perspektiv på ledarskap och olika
forskningsbaserade metoder och modeller för utvecklingsarbete. I kursen behandlas olika
perspektiv på ledarskap och kollegialt lärande i pedagogiska verksamheter, såsom t.ex.
grupprocesser och utmaningar och möjligheter att leda kollegialt lärande och

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.

verksamhetsutveckling i olika sammanhang.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier

Förkunskaper

Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180
hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik
eller ämne som kan bedöms som varande likvärdigt.

Examinationsform

Examinationsportfölj med skriftliga uppgifter.

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
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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.

