Pedagogiskt ledarskap
Termin: VT21-HT21
Kompetensutvecklande högskolepedagogisk kurs för universitetslärare med
ledarskapsfunktion. Kursen riktar sig till universitetslärare som har ansvar för andra lärare i
roll som studierektor och/ eller kursansvarig för en större kurs och vill fördjupa sin förståelse
för ledarskapets centrala roll i universitetslärares professionella förhållningssätt och
utveckling.

Omfattning/Arbetsinsats
Kursen omfattar fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5hp högskolepedagogisk
kompetensutveckling.

Syfte och lärandemål
Syftet med seminarieserien är att analysera aspekter av det egna pedagogiska
ledarskapet och den pedagogiska kulturen vid den egna institutionen. Deltagaren
problematiserar och undersöker under åtta seminarier olika aspekter av
undervisningspraktiken inom följande teman
•
•
•
•

analysera och utveckla aspekter av det egna pedagogiska ledarskapet i relation
till en uttalad vision;
analysera och problematisera den pedagogiska praktiken vid den egna
institutionen och identifiera strategier för utveckling av densamma;
problematisera och diskutera relationen mellan utbildningskvalitet och
ramfaktorer;
tillämpa flera olika seminarieformer i den egna utbildningspraktiken.

Innehåll och upplägg
Genom erfarenhetsutbyte, kritisk diskussion och utforskande av högskolepedagogisk litteratur
som knyter an till olika teman undersöks vad det innebär att ta ett pedagogiskt ledarskap i sin
verksamhet.
Vi strävar efter att ge verktyg som kan leda till demokratiska mötesprinciper där alla får en
röst. Därför kommer du genom att gå kursen att få ta del av ett stort antal olika
seminarieformat som bygger på sådana principer. Det är också en strävan att inom ramen för
kursen kunna lyfta och diskutera dilemman och frågor i en konfidentiell miljö.
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Följande teman ingår i kursen:
• Pedagogiskt ledarskap – en omöjlig uppgift?
• Ledarskap – från den ’födde ledaren’ till transformativa ledarskapsprocesser.
• Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep?
• Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?
• Examination – kunskapskontroll eller lärande?
• Förändringsarbete – motstånd eller medvind?
• Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?
• Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?

Examination
Utifrån kursens teman och litteratur designar kursdeltagarna tillsammans med kursledningen
en examinationsuppgift som består i förberedelse inför det sista seminariet. Uppgiften lämnas
in individuellt via lärplattformen Athena och ska visa att kursdeltagaren har uppnått
lärandemålen.
Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.
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