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Kursens
benämning:
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Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:
PGA (Pedagogiskt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-10 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
7,5 hp från PAAU11, Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning, 15 hp eller 5
hp från SPAGS1, Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde, 15 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. kritiskt granska olika nationella och internationella perspektiv på skolutveckling,
2. utifrån aktuell forskning analysera ledarens roll i en skolas/förskolas utvecklingsarbete,
3. förstå och bedöma skolors/förskolors utvecklingskapacitet,
4. identifiera och värdera olika sätt att organisera kollegiala lärprocesser och
5. planera, värdera och kommunicera ett upplägg för skolutvecklingsarbete i den egna
verksamheten där ledarskapets betydelse tydliggörs.



Innehåll
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förståelse av skolutveckling och ledarskap i
skola och förskola med speciellt fokus på hela skolenhetens kvalitetsutveckling. 

Kursen följer två parallella spår med en praktiknära och en teoretisk del. Den praktiknära
delen är strukturerad som ett utvecklingsarbete medan den teoretiska delen är tematiserad i
relation till kurslitteraturen. Såväl svensk som internationell forskning om skolutveckling och
skolans ledarskap behandlas under kursen. 

Kursens upplägg fördjupar det systemteoretiska perspektivet på lärande och organisering
och fortsätter med arbete i organiserade lärgrupper. Inom ramen för kursen får studenten
pröva olika verktyg för skolutveckling och kollegialt lärande i såväl kursen som i den egna
verksamheten. I kursen ingår även en strimma med fokus på akademiskt skrivande.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 2, 3 och 5 examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter.
Lärandemål 4 examineras genom ett individuellt muntligt seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


