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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•
redogöra för ledarskapets teoretiska utgångspunkter och kritiskt problematisera hur
ledarskap kan tillämpas i människobehandlande organisationer,
•
redogöra för grundläggande kunskap om ledarskap relaterat till; chefskap, makt,
roller, reflexivitet, förändring, projekt, följarskap, karisma och symbolism,
•
identifiera och kritiskt reflektera över ledarskapets etiska utmaningar som kan
uppstå i människobehandlande organisationer.
Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet
socialt arbete och socialpedagogik eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom enskild salstentamen.
Som betyg för hel kurs används uttrycken Underkänd eller Godkänd.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Obligatorisk närvaro på PPU- moment (personlig och professionell utveckling). Ett
ersättningstillfälle ges under kursens gång, samt vid nästa tillfälle kursen ges.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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Kursens innehåll
- Ledarskapsteori
- Ledarskapsroller
- Ledarskap mot professioner
- Ledarskap vid förändring
- Följarnas betydelse för ledarskap
- Symbolismens och karismans betydelse för ledarskap
- Ledarskapets betydelse för chefskap
- Medarbetarskap
- Över och underordning
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