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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-01-28 och gäller från vårterminen 2015 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkända studier från magisterprogrammet i Utbildningsledning och skolutveckling, eller
motsvarande, samt genomgången kurs i Skolan som lärande organisation 15 hp (PAAUT5), eller
motsvarande.

Lärandemål
Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskap om och förståelse av skolutveckling genom att
kritiskt granska olika skolutvecklingsteorier och relevant nationell och internationell forskning, samt
att tillämpa dessa i analys av pedagogisk verksamhet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Kritiskt granska och jämföra olika teorier om skolutveckling och ledarskap, samt reflektera kring
vilka konsekvenser de olika teoretiska perspektiven kan få i praktiskt skolutvecklingsarbete.
- Identifiera och analysera utvecklings- och kunskapsbehov i en pedagogisk verksamhet, samt
diskutera dessa i relation till aktuell forskning om skolutveckling och ledarskap.
- Formulera och motivera en forskningsfråga med utgångspunkt i utvecklings- och kunskapsbehov
inom en pedagogisk verksamhet med hjälp av aktuell forskning om skolutveckling och skolledarskap.

Innehåll
I kursen ingår att:

- Analysera aktuell forskning inom det nationella och internationella skolutvecklings- och
ledarskapsområdet.
-Identifiera utvecklings- och kunskapsbehovet i en pedagogisk verksamhet.
- Analysera aktuella artiklar och avhandlingar inom ett specifikt och eget valt område inom
skolutveckling och ledarskap, med koppling till en pedagogisk verksamhet.



- Påbörja en kartläggning av forskningsfronten och identifiera relevanta forskningsfrågor att studera
vidare.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Individuell skriftlig examination.

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
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01,
skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

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