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Kursens upplägg 

Kursen behandlar metoder för systematiskt kvalitetsarbete i relation till nationella styrdokument. Kursen tar 

upp förskollärares ansvar för dokumentation, uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling, i vilket 

ingår att kritiskt granska metoder och deras konsekvenser för verksamhetens utveckling samt för barns 

lärande och utveckling. Kvalitet, bedömning och utvärdering behandlas utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv, vilket riktar fokus mot hur styrningen transformeras från formuleringar i styrdokument till det 

praktiska arbetet med dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete på förskolan. 

 

Undervisningen består av litteraturstudier, arbete med digital och manuell informationssökning, 

föreläsningar och seminarier. Under kursen behandlas frågor om utvärdering och verksamhetsutveckling i 

relation till nationella styrdokument, metoder för systematiskt kvalitetsarbete och utvärderingsformer, samt 

förskollärares ansvar för och ledning av systematiskt kvalitetsarbete. Genom att relatera dessa frågor till 

empiriska material möjliggörs en kritisk granskning av olika utvärderingsverktyg.  

 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har 

registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du 

behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en 

uppgift. 

Föreläsningar 

Kursens föreläsningar avser att komplettera och fördjupa kurslitteraturen, så att forskning om och 

erfarenheter från utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete relateras till kursens innehåll och förväntade 

studieresultat. Föreläsningarna förbereds genom litteraturläsning och följs upp genom diskussioner under 

seminarier. Innehållet i föreläsningarna avser att utmana läsningens omedelbara slutsatser, som 

utgångspunkt för tolkning, analyser och begreppsutveckling.  

Seminarier 

Kursens seminarier är uppgiftsstyrda, både individuellt och tillsammans i grupper, och utgår från de 

förväntade studieresultaten i kursplanen. Kurslärare leder seminarier på ett sådant sätt att kursläraren och 

studentgruppen kan behålla gemensamt fokus på aktuella kunskapsobjekt. Studenterna och kursläraren 

förbereder därför seminarier genom att ta del av aktuellt innehåll i kurslitteratur och föreläsningar. Vid 

seminarierna ska alla kunna tänka och tala kring frågor som väcks under kursens gång. Deltagarna behöver 

fungera mer som producenter än som konsumenter och organiserar själva sitt arbete. Studenterna kommer 

på seminarierna introducera och redovisa inläst kurslitteratur och insamlat material samt leda uppföljande 

diskussioner. 

Enskilda uppgifter 

Denna kurs förutsätter individuella litteraturstudier. All kurslitteratur behöver finnas till hands från första 

kursdagen. Enskilda uppgifter består huvudsakligen av att 

 

• till varje seminarium ha läst och bearbetat aktuell litteratur utifrån aktuell uppgift 

• vid seminarierna bidra med egna synpunkter i diskussioner 
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Närvaro 

Inget obligatorium anges. Det har emellertid visat sig att deltagande i seminarierna har haft stor betydelse 

för att genomföra examinationen med gott resultat. 

Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift, MOM1 

Betygsskala: sjugradig 

 

Kursen examineras genom en avslutande individuell skriftlig uppgift, baserad på självständiga 

litteraturstudier och grupparbeten vid kursens seminarier.  

 

Av den text du lämnar in ska det framgå att du tillägnat dig kurslitteraturens innehåll och kan använda 

innehållet på ett kunnigt sätt för att resonera om utvärdering och utvecklingsarbete. Den inlämnade texten 

ska omfatta 3000-3500 ord, exklusive referenslista och eventuellt försättsblad samt eventuella bilagor. 

Examinationen lämnas in som en wordfil (format .doc/.docx/. skriv ej i odt.). När du sparar ditt dokument 

för att lägga in det i Athena, sparar du det med ditt fullständiga namn enligt följande: 

Efternamn_Fornamn_UB04UU_MOM1 

 

Examinationsuppgiften publiceras 2022-01-17 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Inlämning sker senast 2022-02-16 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att kunna se ditt betyg på kursen 

i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

Omexamination 

Omexamination, Individuell skriftlig uppgift, MOM1 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-03-25.  

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

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-04-08 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

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. Det innebär att kompletteringen utifrån ett Fx betyg 

ska vara inlämnat i mappen ’Examinationer’ i Athena senast 2022-03-16. Därefter, eller om detta inte görs 

inom angiven tid, ska studenten omexamineras.  

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda 

obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 

Betyget på individuell skriftlig uppgift MOM1 blir även slutbetyg på kursen. 

 


