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Rektorsprogrammet 
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Välkommen till kursen Etik och juridik i ledarskapspraktik! 
Denna studiehandledning gäller delkursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik”. På 
lärplattformen Fronter hittar du kursinformation under symbolen med samma namn. 
Denna kurs går parallellt med den skoljuridiska kursen ”Om skolledning och 
myndighetsutövning”. 

Rektorsprogrammet är en professionsinriktad universitetsutbildning på avancerad nivå 
vilket ställer krav på kursdeltagarna att utveckla akademisk kvalitet och förhållningssätt 
i studierna. Avsikten med kursen är både att stärka praktikanknytning och att förbereda 
för efterföljande samhällsvetenskapliga kurser på avancerad nivå under År 2 och År 3. 

Den huvudsakliga aktiviteten består i att skriva en reflekterande text och därvid an- 
vända kurslitteratur, föreläsningar, ömsesidigt gensvarsarbete samt feedback från se- 
minarieledare. Skrivuppgiften utgör kursens examinationsuppgift. Tillvägagångssättet är 
formativt, dvs. samma text bearbetas och byggs på allteftersom. Undervisning och 
gensvar sker vid två seminarier samt ett internat. Som kursdeltagare kan det vara bra 
att vara medveten om att olika seminarieledare kan arbeta på lite olika sätt, även om 
det övergripande arbetssättet är gemensamt för alla kursgrupper. 

Nedan följer en beskrivning av kursens innehåll och förväntade studieresultat enligt 
kursplanen, därefter följer information om innehållet vid seminarier och internat, för- 
fattaranvisningar samt examinationskriterier och kursöversikt. 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 
Kursen behandlar etiska och juridiskt relevanta intressekonflikter i förskola och skola. 
Problematiska händelser från deltagarnas egna ledarskapspraktiker bearbetas ur ett 
etiskt ledarskapsperspektiv med beaktande av rättsliga aspekter. Kursen syftar även till 
att utveckla vetenskapligt förhållningssätt och skrivande.  
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Efter kursen förväntas kursdeltagaren kunna: 
- visa god förmåga att göra avvägningar och bedömningar av etiska dilemman i den egna 
verksamheten samt föra resonemang om rättsliga aspekter i relation till dilemma, 
- visa god vetenskaplig förmåga att identifiera problem; formulera syften/frågor; 
beskriva nyanserat och opartiskt; analysera; samt argumentera för handlingar i den egna 
verksamheten.  
 
Undervisningen i kursen bedrivs huvudsakligen i seminarieform och löper under läsåret 
med inslag av processkrivande, formativ lärarhandledning och kollegialt gensvarsarbete. 
Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig uppgift.  

 

Upptaktsdag den 16 september 2015 
Under eftermiddagen presenteras ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” av den 
seminarieledare från Institutionen för pedagogik och didaktik som kommer att leda 
gruppens arbete. Varje grupp (A, B, C, D) delas också in i mindre basgrupper som under 
kursens fortsättning har till uppgift att ge varandra stöd i den individuella skrivuppgiften. 

 

Seminarium 1; den 16 eller 17 november 2015 
På eftermiddagen vid detta seminarium startar kursen ”Etik och juridik i 
ledarskapspraktik” genom en föreläsning om etiskt ledarskap. Därefter ger deltagarna 
varandra stöd i basgrupperna för att identifiera och välja en etiskt problematisk 
händelse eller situation som ska utgöra fokus för det egna reflektiva skrivandet under 
resten av kursen. Skrivuppgiften introduceras av seminarieledaren. Bekanta dig med 
kurslitteraturen (se sid. 5) inför seminariet. 

 

Arbetsuppgifter inför nästa kurstillfälle 
Läs kurslitteraturen och börja författa en text som handlar om den etiskt problematiska 
händelse eller situation som du valt ur ditt yrkesliv som rektor eller förskolechef. På sid. 
4, under ”Examinationstextens innehåll” anges vilka rubriker som ska användas samt 
vilket innehåll som ska finnas under respektive rubrik. Kort uttryckt ska du ge texten en 
titel, ange ett syfte, beskriva sammanhanget samt redogöra för själva händelsen. Rela- 
tera därefter till relevanta rättsliga aspekter. Börja också fundera över och formulera 
text om händelsen ur ett etiskt ledarskapsperspektiv, med stöd i föreläsningen och 
kurslitteraturen. 

 

Lägg upp din text på lärplattformen Fronter,  i den mapp som är skapad för din bas- 
grupp, senast en vecka före nästa seminarium. Läs övriga gruppmedlemmars texter 
före seminariet och förbered synpunkter att ge till varandra. Ta med gruppens texter 
till seminariet. 

 

Seminarium 2; den 11 eller 12 januari 2016 
På eftermiddagen fortsätter kursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” med 
gensvarsarbete på deltagarnas texter. Gensvar ges av seminarieledaren samt av en 
lärare med juridisk kompetens, och deltagarna emellan i varje basgrupp. Det kan 
exempelvis handla om: 
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• Är syftet klargörande? 

• Ger beskrivningen av förskolans eller skolans sammanhang tillräcklig informat- 
ion för att förstå förutsättningarna för händelsen? 

• Beskrivs händelsen begripligt och nyanserat, behöver den klargöras ytterligare? 

• Är de rättsliga aspekterna beskrivna på ett relevant sätt? 

  • Är de valda begreppen från litteratur och föreläsning relevanta för att förstå 
händelsen ur ett etiskt ledarskapsperspektiv Efter gensvarsarbetet påbörjas 
planeringen av en presentation vid År 1:s fjärde internat. 

 
Arbetsuppgifter inför nästa kurstillfälle 
Till nästa kurstillfälle är uppgiften att bearbeta den tidigare skrivna texten utifrån syn- 
punkter du fått från basgruppen och seminarieledaren samt att vidareutveckla det 
etiska ledarskapsperspektivet. Se närmare på sid. 4. Kort uttryckt ska du använda etiska 
begrepp och resonemang ur den obligatoriska kurslitteraturen för att analysera din 
händelse/situation. Avsluta din text med en diskussion där du kritiskt granskar vilka 
följder de förda resonemangen har för ditt eget ledarskap, anknyt tillbaka till det syfte 
du angivit i början av texten. Skriv en självvärdering och allra sist en referenslista som 
tar upp de referenser som du har använt i din text. 

 

Lägg på Fronter upp din text i den mapp, som är skapad för din basgrupp, senast en 
vecka före internatet. Läs övriga gruppmedlemmars texter före internatet och förbered 
synpunkter att ge till varandra. Ta med gruppens texter till internatet. 

 

Internat IV; den 25-26 eller 28-29 april 2016 
Vid internatet fortsätter kursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” efter första dagens 
lunch med gensvar på texter samt förberedelse inför gruppens presentation Dag 2. 
Gensvar ges av seminarieledaren samt deltagarna emellan i varje basgrupp. Det kan 
exempelvis handla om: 

 

 Är relevanta begrepp valda och redogjorda för, från kurslitteratur och föreläs- 
ning? 

 Är analysen av etiskt ledarskap relevant i relation till händelsen, med stöd i de 
valda teoretiska begreppen? 

 Är diskussionen intresseväckande och kritiskt granskande? 

 Finns det en självvärdering? 

 Är referenshanteringen korrekt? 

 Finns det en röd tråd genom hela texten, så att alla delar bidrar till en fördjupad 
förståelse av den problematiska händelsen? 

 
Därpå fortsätter förberedelsearbetet med de presentationer som ska äga rum dagen 
därpå. Varje grupp organiserar då en lektion för övriga deltagare under ca 50-60 minu- 
ter, där åhörarna aktivt engageras i ett erfarenhetsutbyte. Innehållet i presentationen 
väljer varje basgrupp själv, med inspiration från de texter som gruppens medlemmar 
skriver. Utifrån den diskussion som då sker kan var och en ta till sig tankar och syn- 
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punkter för att ytterligare bearbeta sin text inför den slutliga inlämningen för 
examination. 

 

Inlämning för examination 
De färdiga texterna ska lämnas in på Fronter för examination senast två veckor efter 
internatet, se exakta datum nedan. Inlämningen görs i ”Arbetsytor: Inlämningar”, i 
mappen som heter ”Etik och juridik i ledarskapspraktik”.  
 

Examinationstextens innehåll 
Den reflekterande text som är examinationsuppgiften ska ha nedanstående rubriker. 
Textens tyngdpunkt ska ligga på de två rubriker som är fetmarkerade. Allt som allt 
ska den färdiga texten bestå av 2000-3000 ord, och sidorna ska numreras. 

 

 
 

Överst på första sidan ska följande uppgifter finnas med: kursbenämning, namn och 
grupptillhörighet. Du ska sedan ge ditt arbete en egen titel samt precisera ett eget 
syfte som kortfattat anger vad det är för händelse/situation som texten kommer att 
handla om och vad du vill lära dig genom att reflektera över ett etiskt ledarskapsper- 
spektiv avseende den valda händelsen. Syftet är textens nav kring vilket resten av tex- 
ten byggs upp. Beskrivningen av sammanhanget ska vara kortfattad, några rader om 
den aktuella verksamheten avseende t.ex. skolform, huvudman, antal elever/barn och 
personal, och socioekonomisk närmiljö. 

 

Därefter ska en fokuserad och nyanserad beskrivning (dock inte mer än 1 A4-sida) av en 
problematisk händelse/situation göras, det är denna händelse/situation som är ut- 
gångspunkt för den reflektion, analys och diskussion som följer därpå. Välj alltså en 
händelse som du kan undersöka utifrån ett etiskt ledarskapsperspektiv. Gärna en aktu- 
ell problematik som du som chef och ledare har haft eller har att hantera. För att få ett 
bra underlag för din fortsatta reflektion är det en fördel att beskriva dina övervägan- 
den, kommunikation som ägt rum, beslut du har fattat, samt konsekvenser av detta. 
Försök att göra beskrivningen så nyanserad och belysande som möjligt men inte för 
detaljerad. Lyft fram det som står i fokus för den problematiska händelsen. 

 
Beskrivningen av händelsen/situationen ska följas av ett resonemang om vilka rättsliga 
aspekter som aktualiseras av händelsen/situationen. Till exempel en kommentar om 
juridiken ger någon vägledning i situationen, om en viss rättsregel rymmer en skälig- 
hetsbedömning av komplicerad art eller om en rättsregel upplevs som etiskt problema- 
tisk. 

Titel 
Syfte 
Sammanhang 
Problematisk händelse/situation 
Rättsliga aspekter 
Etiskt ledarskapsperspektiv – analys 
Diskussion och slutsats 
Självvärdering 
Referenslista 
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Därefter ska en analys av händelsen göras utifrån ett etiskt ledarskapsperspektiv. Här 
ska du 1) välja några begrepp från den obligatoriska kurslitteraturen som du bedömer 
är relevanta för att göra en analys av din händelse/situation. Du ska 2) redogöra för 
innebörden i de valda begreppen - enligt kurslitteraturen. Du ska 3) beskriva hur du 
förstår händelsen/situationen i ljuset av begreppen, dvs. analysera händel- 
sen/situationen ur ett etiskt ledarskapsperspektiv. Annan litteratur får också användas 
men ersätter inte kurslitteraturen, även begrepp från föreläsningen kan användas. 

 

Diskussionen bör vara kritiskt reflekterande avseende konsekvenser för ditt eget 
ledarskap, anknyt tillbaka till syftet – gör en slutsats där du sammanfattar hur du nu 
ser på den problematiska händelsen/situationen. Därefter skriver du en s.k. 
självvärdering. Här ska du kortfattat värdera din arbetsinsats och ditt lärande i relation 
till kursens och dina egna mål. Texten av slutas med en referenslista (se nedan). 
Slutligen bör du granska den färdiga texten med avseende på formalia, stavning, ordval 
och grammatik. 

 
Kurslitteratur och referenshantering 
Den obligatoriska kurslitteraturen är en bok och ett kapitel i en antologi, ange kurslitte- 
raturen i din referenslista på följande sätt: 

 
Orlenius, K. (2011). Etik i rektors praktik – men hur? I U. Blossing (red.) Skolledaren i 

fokus – kunskap, värden och verktyg, (s. 73-92). Lund: Studentlitteratur. 

Starratt, R. (2012). Etiskt ledarskap. Malmö: Liber. 

Ett alternativ till Starratt (2012) är, för den som så önskar, följande bok: 

Irisdotter Aldenmyr, S., Paulin, A. & Grønlien Zetterqvist, K. (2012). Etik i professionellt 
lärarskap. Malmö: Gleerups. 

Texten ska skrivas med akademiskt giltiga referenser. Du kan göra referenser i den lö- 
pande texten på två sätt. Ett system innebär att skriva referensen inom parentes efter 
det man har refererat till i texten (Starratt, 2012). Ett annat system innebär att skriva 
referenser i fotnot längst ned på sidan. Använd ett av systemen och blanda dem inte. I 
båda dessa system finns den fullständiga referensen i en referenslista allra sist i texten, 
där referenserna anges i bokstavsordning. Observera att referens till ett kapitel i en 
antologi innebär att i texten referera till kapitelförfattaren, inte till redaktören för 
boken. Blanda inte ihop referenser till litteraturen med beskrivningar av din egen hän- 
delse. 

 
På Fronter finns en PM ”Akademiskt skrivande” där du allmänt kan se vilka principer 
som gäller när man skriver akademiska texter. Det är dock inte meningen att du ska 
hämta rubriker från denna PM. Använd gärna också någon bok om vad skrivande på 
akademisk nivå innebär, t.ex. Dysthe, O., Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T. (2010). 
Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. 
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Examinationskriterier 
För att få betyget Godkänt krävs att kursdeltagaren i sitt arbete: 

 Anger ett tydligt syfte med den egna texten som utgör en rimlig tolkning av 
uppgiften. 

 Producerar en relevant text som innehåller en ändamålsenlig beskrivning av det 
händelseförlopp som utgör textens utgångspunkt; som reflekterar över och ana- 
lyserar händelsen utifrån ett etiskt ledarskapsperspektiv; som slutligen diskute- 
rar och drar slutsatser angående konsekvenser för det egna ledarskapet. 

 Använder den obligatoriska kurslitteraturen genom att redogöra för de begrepp 
som valts för att reflektera och analysera utifrån ett etiskt ledarskapsperspektiv. 

 Följer de krav som angetts under rubriken Examinationstextens innehåll. 

 Följer de formella krav som angivits under rubriken Kurslitteratur och referens- 
hantering. 
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Översikt över kursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” under Rek- 
torsprogrammets År 1; Grupp H15 A+B samt C+D 
OBS! Endast tiderna för denna kurs är angivna. Seminariedagarna pågår i sin helhet 
mellan 9.00 – 16.30. Internaten pågår i sin helhet mellan 10.00 – 18.00 första dagen 
och 8.30 – 16.30 andra dagen, om inte någon annan överenskommelse görs mellan 
seminarieledare och kursdeltagare. 

 

Grupp H15 A + B 
Seminarieledare H15A: Ida Bertell; H15B: Jonas Gustafsson 

Kurstillfälle Tider Plats Förberedelse inför kurstillfälle 

Upptaktsdag 16/9 NRM*  

Seminarium 1 16/11 

13.00-16.30 

IPD** Bekanta dig med kurslitteraturen. 

Seminarium 2 11/1 
13.00-16.30 

IPD** Inläsning av kurslitteratur. 
Skriv egen text som läggs in på Fronter en 
vecka före seminariet. Basgruppens texter 
läses för att ge synpunkter under semi- 
nariet. 

Internat IV 25-26/4 Skeppar- 
holmen 

Egen bearbetad text läggs in på Fronter en 
vecka före internatet. Basgruppens texter 
läses för att ge synpunkter under internatet. 

Inlämning 10/5  Slutgiltig text läggs in för examination på 
Fronter. 

 

Grupp H15 C + D 
Seminarieledare H15C: Anna Forssell; H15D: Lena Wilhelmson 

Kurstillfälle Tider Plats Förberedelse inför kurstillfälle 

Upptaktsdag 16/9 NRM*  

Seminarium 1 17/11 
13.00-16.30 

IPD** Bekanta dig med kurslitteraturen. 

Seminarium 2 12/1 
13.00-16.30 

IPD** Inläsning av kurslitteratur. 
Skriv egen text som läggs in på Fronter en 
vecka före seminariet. Basgruppens texter 
läses för att ge synpunkter under semi- 

nariet. 

Internat IV 28-29/4 Skeppar- 
holmen 

Egen bearbetad text läggs in på Fronter en 
vecka före internatet. Basgruppens texter 
läses för att ge synpunkter under internatet. 

Inlämning 13/5  Slutgiltig text läggs in för examination på 
Fronter. 

*NRM = Naturhistoriska Riksmuseet 

** IPD = Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. 


