Kursplan
för kurs på grundnivå
Läraren, ledaren och skolan
Educational leadership

6.0 Högskolepoäng
6.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

UCK310
HT 2012
2012-03-20
Institutionen för pedagogik och didaktik
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Beslut

Kursplan fastställd av: Kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet Civilingenjör och Lärare ( CL)
Kursens uppläggning
Provkod
UCK3
VFU3

Benämning
Läraren, ledaren och skolan
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Högskolepoäng
4.5
1.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar
•olika teoretiska traditioner avseende ledarskap och grupprocesser,
•lärarrollen, som ledare för lärande,
•förutsättningar och möjligheter vad gäller ledarskap och dess utövande på olika nivåer inom skolan och
andra utbildningsorganisationer,
•fenomenet ledarskap behandlas i relation till organisation som struktur och kultur, samt till frågor som rör
demokrati och maktordning, styrning och påverkan samt
•ledarskap, konflikthantering, sociala relationer och samtal.
Till kursen hör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 1,5 hp, som aktualiserar för kursen
centrala områden.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
•i akademisk genre redogöra för och diskutera olika teoretiska traditioner avseende ledarskap och
grupprocesser, som rör demokrati, maktordning, styrning och påverkan,
•utifrån didaktiska frågeställningar använda teoretiska begrepp från kursen för analys av olika
lärandesituationer vad gäller ledarskap i relation till organisation som struktur och kultur, och dess utövande
på olika nivåer inom skolan och/eller andra utbildningsorganisationer.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältuppgifter.
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Kunskapskontroll och examination

Kursens examineras dels genom en individuell skriftlig uppgift, dels genom en VFU rapport.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B,
C, D, E, Fx och F. Betyg på kursen baseras på den individuella skrifliga examinationen.
VFU bedöms enligt en tvågradig betygsskala: godkänd och underkänd.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning.
Student som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Antalet provtillfällen är begränsade till fem.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning begränsas till två provtillfällen.
Övrigt

Kursen ingår i Programmet Civilingenjör och Lärare (CL)
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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