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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Avslutad förskollärarexamen,
grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller lärarexamen avlagd under perioden 1977
2001, eller annan pedagogisk utbildning.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

Utifrån teorier och begrepp om lärarledarskap värdera praktiska situationer samt
argumentera för strategier och handlingar kopplade till att leda lärares lärande.
Redogöra för principerna i systematiskt kvalitetsarbete och med dessa som grund
kritiska granska och utveckla den egna verksamheten.
Tillämpa pedagogisk processledning med olika processverktyg för kollegialt
lärande.

Innehåll
Kursen riktar sig till förskollärare och lärare som innehar uppdrag som
förstelärare/lektorer eller motsvarande. Utbildningen syftar till att deltagarna via aktuell
forskning och beprövad erfarenhet stärker sina kunskaper och färdigheter att leda
kapacitetsbyggande processer och utvecklingsarbeten i sin verksamhet. I kursen
behandlas teorier och forskning om lärarledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och
kollegialt lärande. Detta innehåll behandlas i nära anknytning till kursdeltagarnas
erfarenheter, dilemman och frågor hämtade från den egna skolpraktiken.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Insatsen är
processinriktad med verksamhetsanknutna uppgifter.

Examination
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processinriktad med verksamhetsanknutna uppgifter.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämning med muntlig presentation, en
skriftlig inlämning i grupp samt tre seminarier med kollegahandledning.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppfyllda. För betyget Väl godkänd krävs att
den individuella skriftliga inlämningen bedömts med Väl godkänd.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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