
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2012-03-
26 och senast reviderad 2019-01-31. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2019-02-01, höstterminen 2019.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 
Inplacering
Kursen ingår i Masterprogram i utbildningsledarskap, 120 högskolepoäng. Kursen ges
även som fristående kurs. 

 
Förkunskapskrav
Filosofie kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik,
pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng, eller
motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 högskolepoäng på grundnivå
kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat mot
pedagogiska frågeställningar. 
  
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK

MLE100    Utbildningsledarskap, 15 högskolepoäng
Educational Leadership, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Pedagogik med inriktning mot
utbildningsledarskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Pedagogik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

Identifiera och problematisera aspekter av utbildningsverksamheter som är
relevanta och kritiska ur  ett ledningsperspektiv och som bygger på vetenskapliga
teorier och resultat.  
Redogöra för teoretiska perspektiv och  forskningsansatser på utbildningsledarskap. 

 
Färdigheter och förmåga

Analysera och diskutera olika perspektiv på utbildning, styrning, ledning,
organisation och utveckling utifrån aktuell vetenskaplig teori och forskning och
utveckling inom dessa  fält.   

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kritiskt granska och värdera ledarskapets funktioner och förutsättningar i
utbildningsverksamheter.  

 
Innehåll
Kursen innehåller följande teman:  
Ledarskap  och  verksamhetens villkor: Temat tar sin utgångspunkt i en analys och
tolkning av uppdraget/målen för en verksamhet, vilka förutsättningar som råder och
olika möjligheter att styra verksamheten. Temat behandlar vad utbildningsledarskap
kan innebära utifrån dessa utgångspunkter.  
Ledarskap  och  verksamhetsutveckling: Utgångspunkten för detta tema är förändringar i
samhället utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv och hur detta påverkar
utvecklingen av verksamheten på lokal nivå. Olika teorier, strategier och metoder
granskas och analyseras.   
Ledarskap,ledaridentitet och ledarstil: Olika teoretiska perspektiv och
 forskningsansatser på utbildningsledarskap studeras.  

 

 
Former för undervisning
Kursen genomförs i form av föreläsningar och litteraturseminarier.  
Undervisningsspråk: svenska

32/

MLE100    Utbildningsledarskap, 15 högskolepoäng / Educational Leadership, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle



 
Former för bedömning
Examinationen sker individuellt i form av en skriftlig tentamen. Obligatoriska
kursmoment innefattar en skriftlig inlämningsuppgift, ett arbetsseminarier och ett
diskussionsseminarium. För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella
prestationer kan särskiljas. 
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. En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution. 
Antalet examinationstillfällen är begränsade till fem. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs tillsammans med deltagarna dels fortlöpande, dels i slutet av
kursen. Utvärderingen skall vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt
för utveckling och fortsatt planering av kommande kurser. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska tillgängliggöras för studenterna. 

 
Övrigt
Nätbaserad information och kommunikation används och dator med
internetuppkoppling krävs. 
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