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Beslut

Kursplan fastställd av: Prefekt efter beredning av kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och
didaktik.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Introduktion till pedagogik och hälsa 7,5 hp, Kunskap, lärande och hälsa 7,5 hp, Identitet i hälsa och sjukdom
7,5 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
LPL1

Benämning
Ledarskap och projektledning

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen presenteras teorier, begrepp och föreställningar om ledarskap inom projektledning utifrån olika
teoretiska perspektiv. Särskilt fokus ligger på hur ledarskap kan fungera hälsopromotivt inom ramen för
projektledning och bidra till att främja projektdeltagares hälsa. Kursdeltagarna får även använda aktuella
teorier om ledarskap för att analysera, reflektera över och kritiskt granska framställningar av ledarskap i ett
empiriskt material.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- problematisera begreppet ledarskap utifrån olika teoretiska perspektiv,
- reflektera över ledarskap inom ramen för projekt som arbetsform,
- kritiskt granska och diskutera ledarskap i relation till hälsa,
- analysera ett empiriskt material i relation till teorier och begrepp.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och ett grupparbete. Ett seminarietillfälle utgör ett
ventilationsseminarium där kursdeltagarna i förväg läst och kommenterat en annan grupps arbete. Deltagande
i grupparbete och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro kompenseras med en skriftlig uppgift. För detaljerad
information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen samt presentation av gruppuppgiften och
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kommenterande av en annan grupps uppgift vid ett ventileringsseminarium. Presentation och kommenterande
av grupparbete bedöms med tvågradig betygsskala: G=Godkänt och U=Underkänd. Den individuella
skriftliga hemtentamen bedöms enlig en sjugradig betygskala (A-F). Betyg på kursen baseras på den
individuella skriftliga examinationen samt genomförd och godkänd presentationsuppgift.
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 vid 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 erbjuds två examinationstillfällen.
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 en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
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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