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Kursens upplägg 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt 
när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. 
Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom 
att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. Med anledning av coronaviruset bedrivs 
undervisningen under höstterminen 2020 via Zoom (se https://www.su.se/corona och 
https://www.buv.su.se/utbildning/undervisning-på-barn-och-ungdomsvetenskapliga-
institutionen-ht-20-1.504899).  

Så långt möjligt och med hänsyn till de förutsättningar som följer av nätbaserad undervisning, så 
bibehålls kursens fokus på praktiskt prövande. Kursen omfattar inspelade föreläsningar, 
seminarier och workshops i Zoom, samt studiegrupps- och enskilt arbete. Kurslitteraturen 
bearbetas därmed på olika sätt i relation till de olika undervisningsformerna. Studenterna är 
indelade i studiegrupper som kontinuerligt under kursen sammankopplar kursens olika delar, 
problematiserar och diskuterar frågor som aktualiseras i seminarier, dramaövningar, av egna 
erfarenheter och i litteraturen, samt reflekterar över det egna ledarskapet. Studiegrupperna 
förbereder också seminarieinnehållet. 

Indelningen i studiegrupper läggs ut på kursens Athena-sida senast en vecka före kursstart. 
Studiegrupperna är centrala i kursens upplägg och planeringen bygger på att kursgrupperna 
håller kontakt och arbetar tillsammans mellan de schemalagda undervisningstillfällena. Under 
den här terminen kan det innebära att studiegrupperna också behöver organisera för att kunna 
träffas via olika e-mötestjänster och digitala verktyg. 

Kursen har två förinspelade föreläsningar. Den första är en kursintroduktion, som följs av ett 
introduktionsseminarium där kursansvarig möter studenterna för att planera det arbete som ska 

https://www.su.se/corona
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bedrivas i studiegrupperna. Den andra föreläsningen åtföljs av en workshop, som behandlar 
förskollärarens ledarskap i relation till att förskolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund. 

Kursen har tre workshops i drama, där studenterna ges möjlighet att pröva och utforska 
möjligheter och begränsningar i det egna ledarskapet. 

I kursens fyra seminarier diskuteras och bearbetas kursinnehållet utifrån förberedelser som görs i 
studiegrupperna och enligt seminarielärarnas anvisningar. Det kan exempelvis handla om att 
konstruera exempel på ledarskapshandlingar eller -situationer och utifrån dessa förbereda 
frågeställningar och leda diskussioner. Genom att seminarierna på detta sätt är tydligt 
studentdrivna blir praktiserandet av – och reflekterandet över – det egna ledarskapet 
genomgående i kursen. 

Genom hela kursen skriver studiegrupperna en kollektiv loggbok, där erfarenheter, frågor, 
reflektioner och lärdomar som gruppen gemensamt identifierar kan dokumenteras. Varje student 
skriver också en individuell loggbok kring de situationer under kursen (i seminarier, workshops 
och i studentarbetslagens möten) där hen utövat ledarskap.  

Varken föreläsningar, seminarier eller drama-workshops har obligatorisk närvaro, men vi 
rekommenderar starkt att du deltar vid alla tillfällen, liksom i studiegruppens gemensamma 
arbete. Kursens upplägg är utformat för att möjliggöra en individuell utvecklingsprocess och den 
är beroende av att du deltar aktivt i alla kursens delar.   

Examination 

Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift. 

Betygsskala: sjugradig 

Examinationsuppgiften publiceras senast vid kursstart i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Inlämning sker senast 2021-01-15 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att kunna se ditt betyg 
på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara 
avklarade och godkända. 

Omexamination 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursansvarig senast 2021-02-19.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

Inlämningsdeadline: Senast 2021-02-26 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen 
’Examinationer’ i Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  
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Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator.  

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften. Betyget på 
den individuella skriftliga uppgiften blir således även slutbetyg på kursen. 
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