
Det strategiske lederskab  
 
ECTS-point: 10  
 
Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt. 
Ekstern censur. 
Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
 
Formål  
Det er formålet at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for det 
strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver. Den studerende skal kunne identificere strategiske 
problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til 
at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag.  
 
Læringsmål  
Den studerende...  
 
Viden og forståelse  

• Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, 
strategiudvikling og strategiimplementering.  

• Skal have viden og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft.  

• Skal forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og 
udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige.  

 
Færdigheder  

• Skal kunne anvende centrale metoder og teorier, der knytter sig til den strategirelaterede del af 
lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau.  

• Skal gennem praksisnærer problemstillinger beskrive, analyser og vurderer en given organi-sations 
strategiske intention, situation og udviklingsbehov.  

• Skal i lyset af organisationens strategi kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling.  

• Skal på basis af refleksion over eget lederskab kunne redegøre for, hvorledes udviklings-mæssige 
tiltag kan iværksættes i egen afdeling.  

• Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af 
organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til interessen-ter.  

• Skal kunne metodetriangulere – altså kombinere forskellige analyseformer til afdækning af en 
konkret problemstilling.  

 
Kompetence  

• Skal kunne identificere problemstillinger på det strategiske ledelsesniveau i en praktisk kontekst.  

• Skal kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske 
løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis.  

• Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, 
og til at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer.  

 



Indhold  
• Strategiske teorier og modeller  

• Strategisk analyse, udvikling og implementering  

• Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis  

• Forandringsprocesser og forandringsledelse  

• Personligt, analyseret og autentisk lederskab  

• Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse  
 


