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Kursplan
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1UV12U Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans 
kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete, 7,5 högskolepoäng
Documenting, monitoring, evaluate and develop preschool quality - 
Systematic Quality Work

Huvudområde
Utbildningsvetenskap

Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
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Fastställande
Fastställd 2013-10-17 
Senast reviderad 2013-10-17 av Fakulteten för samhällsvetenskap.  
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2014

Förkunskaper
För förskollärare: Behörighetsgivande examen med behörighetsbevis eller 
förskollärarlegitimation samt anställning i förskolan. 
För förskolechefer: Anställning i förskolan

Mål
Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom 
områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans 
verksamhet. 
 
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Beskriva och tolka förskollärares och förskolechefens ansvar i förhållande till 
uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

•

Identifiera och problematisera kring vad som ska utvärderas.•
Använda dokumentation som underlag för att följa upp och analysera barns 
lärstrategier och läroprocesser i förhållande till verksamhetens organisation, 
innehåll och genomförande samt föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten.

•



Analysera olika former av utvärderingar i relation till teorier om kunskap och 
lärande ur såväl ett barnperspektiv som barns perspektiv.

•

Innehåll
I kursen behandlas förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans 
läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns 
utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen 
barns perspektiv och barnperspektiv. 
Kursen tar upp förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans 
läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns 
utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, dokumentationsarbete samt 
kommunikation via universitetets lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid 
seminarier.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs kontinuerligt mutligt och/eller skriftligt unders kursens gång. 
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen 
sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter som 
gått kursen samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för 
studenterna nästa gång kursen ges.

Övrigt
Kursen ges på uppdrag av Skolverket och ingår i Förskolelyftet. Kursen riktar sig till 
förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer. Huvudmannens intygande 
krävs för att delta i kursen
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