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Kursens upplägg 

Under kursens två första veckor tar studenterna del av den förinspelade kursintroduktionen 
och övrigt material på Athena, samt läser in sig på kurslitteraturen. Därefter vidtar en period 
om ca fem veckor med fyra schemalagda seminarier där studenterna är indelade i grupper.  

Inför varje seminarium skriver studenterna ett referat på den del av kurslitteraturen som 
anges för respektive tillfälle. Referatet sammanfattar de centrala tankegångarna i litteraturen. 
Texten laddas upp i Athena senast två dagar innan seminariet, så att respektive seminarie-
grupp kan läsa varandras dokument. Under seminariets första timme diskuterar studenterna 
sina referat och förbereder utifrån dessa frågor att diskutera med seminarieläraren, som 
deltar i seminariets andra timme. 

Under kursens två sista veckor arbetar studenterna på egen hand med den individuella 
skriftliga examinationsuppgiften. Uppgiften är individuell, men studenterna kan med fördel ha 
kontakt via Zoom eller mail för att läsa och återkoppla på varandras textutkast. 

Kursens arbetsformer innefattar individuellt läsande och skrivande, online-seminarier, 
inspelade föreläsningar och arbete i studentgrupp. Delar av detta är schemalagt men kursen 
bygger i stor utsträckning på eget ansvar för att både planera sina egna arbetsinsatser och 
organisera för samarbete i studentgruppen. 

Gruppindelning för seminarierna publiceras på Athena senast vid kursstart. 
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Kursintroduktion, inspelad och tillgänglig på Athena senast vid kursstart 

I kursintroduktionen presenterar kursansvarig kursens mål, upplägg och arbetsformer, samt 
frågor kring ansvar, kommunikation och förväntningar. Introduktionen innefattar också en 
kortare presentation av kurslitteraturen samt genomgång av examinationsuppgifterna. 

 
Föreläsningar, inspelade och tillgängliga på Athena senast vid kursstart 

Kursen har tre föreläsningar som behandlar frågor kring styrning och ledning av förskolan ur 
vetenskapligt, politiskt och verksamhetsperspektiv. Föreläsningarna är inspelade och kan ses 
vid valfritt tillfälle, dock innan seminarieperioden tar vid. På kursens Athena-sida finns också 
länkar till andra, öppet tillgängliga, föreläsningar kring förskolans styrning och ledning. 

 
Seminarieschema: 

 Grupp A Grupp B Grupp C 
Seminarium 1 3/2 kl. 9-11 3/2 kl. 12-14 3/2 kl. 14-16 

Seminarium 2 14/2 kl. 12–14 14/2 kl. 9–11 15/2 kl. 9–11 
Seminarium 3 24/2 kl. 9–11 25/2 kl. 9-11 25/2 kl. 12–14 

Seminarium 4 7/3 kl. 14–16 8/3 kl. 14–16 8/3 kl. 9–11 

Gruppindelning och Zoom-länkar finns tillgängliga på Athena senast vid kursstart.  
 
Litteratur till seminarierna: 

Seminarium 1: 
Styrning av 
förskolan 

Lena 
Aronsson 

Elfström, I. (2013) (ss. 26–71) 
Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014) (kap. 3, 4, 8) 
Ringarp, J. & Nihlfors, E. (2020)  
Skolinspektionen (2018)  
Öqvist O. (2019) 

Seminarium 2: 
Förskolans syfte 
och förändringar 
över tid 

Adrian 
Thomasson 

Eriksson, C. (2020) (ss. 9–15) 
Hammarström-Lewenhagen (2013) (ss.22–38) 
Jönsson, I., Sandell, A., & Tallberg-Broman, I. (2012) 
Folke-Fichtelius, M. (2008) (ss.135–163) 
Lenz Taguchi, H., & Munkhammar, I. (2003)  
SOU 1997:157 (1997) 

Seminarium 3: 
Ledarskapets 
villkor 

Mie 
Josefson 

Hirsh, Å. & Bergmo-Prvulovic, I. (2019) 
Lindgren, A. & Söderlind, I. (2019) (ss. 156–165, 170–174) 
Lunneblad, J. & Garvis, S. (2019)  
(ytterligare texter tillkommer) 

Seminarium 4 
(examinerande): 
Förskolan som 
samhällsinstitution 

Adrian 
Thomasson 

Berggren, H. & Trägårdh, L. (2015) (kap. 9–11) 
Dahlstedt, M. & Olson, M. (2019)  
Sörlin, S. (2019) 
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Obligatorisk litteratur 

Berggren, H. & Trägårdh, L. (2015). Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna 
Sverige. Stockholm: Norstedt. (kap. 9–11)  

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv 
- exemplet förskolan. 3. uppl., Stockholm: Liber. (kap. 3, 4, 8) 

Dahlstedt, M. & Olson, M. (2019). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerup.  

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund 
för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet. (ss. 26–71) 

Eriksson, C. (2020). A preschool that brings children into public spaces. Diss. Stockholm: Stockholms 
universitet. (ss. 9–17) (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1374649) 

Folke-Fichtelius, M. (2008). Förskolans formande: statlig reglering 1944–2008. Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet. (ss. 135–163) 

Hammarström-Lewenhagen, B. (2013). Den unika möjligheten: en studie av den svenska 
förskolemodellen 1968–1998. Diss. Stockholm: Stockholms universitet (ss. 22–38) 

Hirsh, Å. & Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers–understanding middle-leaders’ role 
and thoughts about career in the context of a changed division of labour. School Leadership & 
Management, 39(3-4), ss. 352-371.  

Jönsson, I., Sandell, A., & Tallberg-Broman, I. (2012). Change or paradigm shift in the Swedish 
preschool? Sociologia, Problemas e Práticas, (69), ss. 47–61.  

Lenz Taguchi, H., & Munkhammar, I. (2003). Consolidating governmental early childhood education 
and care services under the ministry of education: a Swedish case study. UNESCO Early Childhood and 
Family Policy Series (6).  

Lindgren, A. & Söderlind, I. (2019). Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: 
Gleerups, (ss. 156–165, 170–174)  

Lunneblad, J. & Garvis, S. (2019). A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership 
and organization. Early Child Development and Care, 189(6), ss. 938–945.  

Ringarp, J. & Nihlfors, E. (2020). Styrning och ledning av svensk förskola och skola: en introduktion. 
Malmö: Gleerups.  

Skolinspektionen (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att 
granska förskolan. Skolinspektionen.  

SOU 1997:157 (1997). Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. Slutbetänkande av 
Barnomsorg och Skolakommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Sörlin, S. (2019). Till bildningens försvar: den svåra konsten att veta tillsammans. Stockholm: Natur & 
Kultur.  

Öqvist O. (2019). Utvärdering på systemteoretisk grund – revisited. I G. Åsén (red.) Att vilja veta. Om 
utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan. Stockholm: Liber, ss. 99–108.  

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1374649
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Referenslitteratur 

Jarl, M. & Nihlfors, E. (red.) (2016). Ledarskap, utveckling, lärande: [grundbok för rektorer och 
förskolechefer]. Stockholm: Natur & Kultur.  

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2010:801. Lag om införande av skollagen (2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket  

SOU 1972:26–27 (1972). Förskolan: betänkande. Barnstugeutredningen, del 1–2.  Stockholm: 
Liberförlag/Allmänna förlaget. 

 

Närvaro 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro från seminarier kompenseras 
enligt instruktioner från seminarielärare.  

 

Examination 

Kursen examineras genom: 

1. Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig 

Till varje seminarium läser studenterna angiven litteratur och skriver ett referat som 
sammanfattar de centrala tankegångarna i respektive text. Slutuppgiften innebär att ta 
utgångspunkt i ett eller ett par av referaten och i essäform eller motsvarande utveckla texten 
kring relationen mellan politisk styrning och förskolans ledarskap. 

Uppgiften ska totalt omfatta 3500–4500 ord och vara i huvudsak språkligt korrekt. Texten ska 
vara vetenskapligt underbyggd och refererad men kan med fördel också utformas i enlighet 
med essäns mer personliga tilltal. Valfritt referenssystem kan används men ska vara 
konsekvent genomfört. När dokumentet laddas upp i Athena måste det sparas i Word (doc 
eller docx, ej pdf, odt eller rtf). 

Inlämning sker senast 2021-03-25 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Betyg och betygskriterier för individuell skriftlig uppgift 

Betyg för uppgiften bygger på en helhetsbedömning med utgångspunkt i betygskriterierna för 
respektive betygssteg. Examinator avgör om enstaka styrkor och svagheter kan kompensera 
varandra. 
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Betygssteg: 

A. Utmärkt 
B. Mycket bra 
C. Bra 
D. Tillfredsställande 
E. Tillräckligt 
Fx. Underkänd, något mer arbete krävs 
F. Underkänd, mycket mer arbete krävs 

Betygskriterier publiceras i Athena senast vid kursstart. 

2. Seminarieuppgift 

Betygsskala: tvågradig 

Studenten skriver litteraturreferat inför varje seminarium, där centrala tankegångar i den 
angivna litteraturen sammanfattas. Referaten laddas upp i Athema.  

Studenten deltar aktivt i de fyra seminariernas diskussioner om hur den politiska styrningen 
genom lagar och förordningar över tid har påverkat förskolans uppdrag. Det fjärde seminariet 
är examinerande seminarium. 

Betyg G (godkänd): uppgiften är genomförd enligt ovan. 

Betyg U (underkänd): uppgiften saknar delar eller har brister i förhållande till 
uppgiftsbeskrivningen. 

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  
För att kunna se betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska 
moment i kursen vara avklarade och godkända. 

 

Omexamination 

Omexamination av individuell skriftlig uppgift: 

Anmälan till omexaminationstillfället genom att maila kursansvarig senast 2022-04-22.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

Inlämning av examinationen senast 2021-04-29 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

Omexamination av seminarieuppgift: 

Seminarieuppgiften omexamineras efter överenskommelse med kursansvarig. 
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Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en 
vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. 
Kompletterad examination lämnas in i Athena i mappen ’Examination med Fx’. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 
examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Betyget på 
individuell skriftlig uppgift blir även slutbetyg på kursen. 
 


	Kursens upplägg
	Närvaro
	Examination
	1. Individuell skriftlig uppgift
	2. Seminarieuppgift
	Omexamination
	Komplettering av betyget Fx
	Betyg på hel kurs

