KURSBESKRIVNING
Pedagogiskt ledarskap, 2 veckor
Engelskt namn: Pedagogical Leadership
Denna kursbeskrivning gäller: 2021-02-12 och tillsvidare
Kurskod: PL
Omfattning: 2 veckor
Nivå: Fördjupning.
Målgrupp: Kursen vänder sig till den som är eller planeras vara pedagogiskt ansvarig
eller motsvarande (motsvarande kan utgöras av till exempel studierektor,
programansvarig och kursansvarig) på institution eller inom fakultet.
Antagningsprinciper: Urval sker enligt UPL:s urvalskriterier.
Krav för godkänt: För kursintyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt
godkända uppgifter.
Ansvarig enhet: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Beslutad av: Föreståndare på UPL, 2021-02-12

Innehåll
Inom universitetet finns det många exempel på ledarskap. Ett av dem är det pedagogiska
ledarskapet. Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter
av utbildning och lärande. Kursen innehåller bland annat följande teman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledarskap inom och utanför akademin
Krav på samt ansvar och befogenheter som pedagogiskt ansvarig
Konflikt och konflikthantering
Att leda grupper och individer
Den pedagogiska grundsynens relation till det pedagogiska ledarskapet
Aktuella frågor för pedagogiskt ansvariga
Pedagogiska utvecklingssamtal
Pedagogiska perspektiv på utbildningsplanering
Kvalitet i utbildning och studenternas lärande

Lärandemål
Under kursen har du möjlighet att:
Kunskap och förståelse
• utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär
• utveckla kunskapen om relevanta styrdokument och implementeringen av dessa

•

utveckla insikten om den pedagogiska grundsynens relation till det pedagogiska
ledarskapet

Färdighet och förmåga
• utveckla förmågan att hantera olika intressenters krav på grundutbildningen
• utveckla förmågan att genomföra pedagogiska utvecklingssamtal
• utveckla förmågan att anlägga pedagogiska perspektiv på
utbildningsplaneringsarbetet
• utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap

Undervisningens upplägg
Kursen är upplagd för en hög grad av deltagaraktivitet där deltagarnas egna kunskaper,
erfarenheter och reflektioner är värdefulla bidrag till kunskapstillägnandet under kursen.
Kursens pedagogiska grundsyn är att arbeta nära deltagarnas erfarenheter och arbete i
vardagen samt att bereda goda möjligheter till reflektion över genomförda aktiviteter.
Kursen omfattar 10 arbetsdagar varav 6 är schemalagda och 4 är avsatta för eget arbete.

Kurskrav
För intyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter.

Litteratur
Information om litteratur förmedlas inför kursstart.

