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Beslut

Kursplan fastställd av: Prefekt med beredning av kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och
didaktik. Senast reviderad av: Prefekt efter beredning av kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik
och didaktik 2018-03-12.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om
180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett
examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursens uppläggning
Provkod
LTP1

Benämning
Ledarskap i teori och praktik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen presenteras teorier, begrepp och föreställningar om ledarskap utifrån olika forskningsperspektiv.
Aktuella teorier om ledarskap används som utgångspunkt för att analysera ledarskap som språklig praktik. I
kursen görs reflektioner och analyser av hur kön konstrueras i relation till ledarskap, liksom även hur makt
framställs i förhållande till ledarskap. Kursdeltagarna ges möjlighet att analysera, reflektera över och kritiskt
granska framställningar av ledarskap i eget valt empiriskt material, med hjälp av kurslitteratur och det som
presenterats i kursen. Kursdeltagarna kan välja olika fokus och fördjupa sig kring något perspektiv på
ledarskap.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- analysera och problematisera begreppet ledarskap utifrån teorier som behandlas i kursen,
- reflektera över ledarskap som språklig praktik,
- kritiskt granska och diskutera ledarskap i relation till makt alternativt kön,
- analysera och problematisera eget valt empiriskt material i relation till teorier och begrepp som presenterats i
kursen.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar och grupparbeten i seminarieform. Ett seminarietillfälle är
obligatoriskt: ventileringsseminariet, där kursdeltagarna i förväg läst och kommenterat några av
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kurskamraternas texter. Denna obligatoriska del kan kompletteras med inlämning av skriftliga kommentarer
till kursledare och berörda kursdeltagare. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift samt försvar av uppgiften och opposition av andra
studenters uppgifter vid ett ventileringsseminarium. För detaljerad information se studiehandledningen för
kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala:
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på den skriftliga individuella slutexaminationen,
samt individuell förberedelse och deltagande i det obligatoriska seminarietillfället.
F och Fx är underkända betyg. För betyget F gäller omprov, för Fx ges komplettering inom en vecka efter att
kompletteringsuppgift har meddelats av examinator, därefter gäller omprov.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida
www.edu.su.se.
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