
1 

 

Preliminär Kursplan 

 

Rektors pedagogiska ledarskap, systematiska kvalitetsarbete och 

praktikutveckling  

7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 

Educational Leadership and Quality Analysis 7,5 Credits*, Second Cycle Level 1 

 

Lärandemål 

Det övergripande målet är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap och förmåga att orga-

nisera, styra, leda och utveckla pedagogisk verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete i för-

skola/skola. 

 

Efter avslutad kurs ska den studerande visa förmåga att 

- analysera och organisera rektors chefs- och ledarskap i relation till gällande styrdokument 

och uppdrag liksom olika gruppers behov och förväntningar på verksamheten 

- analysera och organisera förutsättningarna för rektor att utifrån relevanta teorier och meto-

der utveckla det pedagiska ledarskapet och leda det systematiska kvalitetsarbetet 

- kommunicera på lämpligt sätt med olika målgrupper för att utveckla verksamheten 

- på ett systematiskt sätt anlayera resultat, verksamhet och komplexa problem   

- utifrån analyserna leda verksamhet och personal på ett motivernde och målinriktat sätt 

 

Innehåll 

Kursen behandlar rektorers roll för att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet och den 

pedagiska  verksamhet samt hur ett forskningsförankrat pedagogsikt ledarskap kan utövas i prakti-

ken. Det innebär att förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och ledning av det systematiska 

kvalitetsarbetet i form av det nationella uppdraget och lokala villkor anlyseras för att utgöra grund-

läggande förutsättningar för rekorts ledning av lokal praktikutveckling.  

 

Examinationsformer 

Kursen examineras genom en avslutande skriftlig uppgift och muntlig presentation 

av denna samt opponering på andras uppgifter. 

 

Arbetsformer 

Digitala föreläsningar (obligatorsikt deltagande vid minst två per termin), seminarier i form av mindre fokus-

grupper (fyra obligatoriska per termin) samt övningar och egna undersökningar vid den egna för/skolan.  

 

Krav för deltagande  

Genomgått Rektorsprogrammet 30 hp med godkänt resultat och arbetat som rektor eller motsva-

rande minst ett år efter Rektorsprogrammet alternativt arbetat som rektor eller motsvarande under 

minst ett år före Rektorsprogrammet.  

 

Betyg 
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Som betygsskala används U - G. 
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