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KURSPLAN
Skolans styrning och ledning, 7,5 högskolepoäng
 

School Governance and Management, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga

samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
 

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
redogöra för det offentliga utbildningssystemets styrprinciper samt den värdegrund/de
värdegrunder det baseras på
redogöra för skolans styrsystem i en marknadsliberal styrningsideologi
redovisa de förutsättningar som gäller för arbetet i ett mål- och resultatstyrt system
förklara skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet
redogöra för förväntningar på det pedagogiska ledarskapet samt dess olika förutsättningar i
en neoliberal styrningskontext.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
självständigt argumentera för styrsystems möjligheter och utmaningar
analysera samt beskriva hur politik transformeras till praktik
självständigt och kritiskt granska vetenskapliga studier avseende skolans styrning och
ledning.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
problematisera kopplingen mellan att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och kravet på systematiskt kvalitetsarbete
kritiskt granska statens och huvudmännens möjligheter och utmaningar i att utveckla en
likvärdig skola i ett mål- och resultatstyrt system.

 

Innehåll 
Kursen utgör en grundläggande forskarutbildningskurs i styrning och ledning av
utbildningsverksamhet. De olika momenten handlar om
 

skolans legala styrning - fördjupning i författningarnas krav
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mål- och resultatstyrd skola
implikationer av skollagens (2010:800) krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet
relationen mellan styrning och pedagogiskt ledarskap.

 

Undervisningsformer 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

 
Undervisningen bedrivs helt eller delvis på målspråket.
 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Examinationen sker genom skriftliga redovisningar samt ett avslutande skriftligt arbete.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens

slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt

lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till

grund för kommande kursplanering.
 

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning hur du anmäler dig till kursen och schema samt

examinationsuppgifter.
 

Kurslitteratur
Bjursell, C. (2016). “When theories become practice - a metaphorical analysis of adult-education
school-leaders’ talk.” European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 7
(2), 191-205. 15 s.
 
Jarl, M. & Nihlfors, E. (2016). Ledarskap Utveckling Lärande Grundbok för rektorer och
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Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2014). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm:
Liber. 220 s.
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2000” Cliometrica 3(1), 71-95. 24 s.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Fem individuella paper 2.5 hp U/G

Avslutande uppgift 5 hp U/G
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