
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2013-06-18 att gälla från och

med 2013-07-01. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

2. Inplacering
Kursen ges som uppdragsutbildning

Grundnivå

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 

4. Innehåll
Kursen behandlar styrdokument, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete samt uppföljning och

utvärdering. Detta diskuteras i relation till förskolans och skolans uppdrag och innehåll samt till några teorier

om lärande och utveckling. Metoder för bedömning och dokumentation granskas kritiskt och analyseras. Som

en röd tråd genom kursen löper frågor om förhållningssätt, etik, makt och inflytande med fokus på ledarskap i

barngrupp och klassrum.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PDG802, Styrdokument, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete i
förskola och skola, 7,5 högskolepoäng

Steering documents, assessment and systematic quality work in pre-school
and school, 7.5 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Pedagogik G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav



•

•

•

•

Kunskap och förståelse

beskriva aktuella styrdokuments uppbyggnad och innehåll med fokus på pedagogens uppdrag att

systematiskt dokumentera och bedöma barns och elevers lärande 

redogöra för olika metoder för bedömning och utvärdering på verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå 

Färdighet och förmåga

 analysera olika typer av dokumentation med stöd av läroplan och några teorier om lärande och utveckling 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 kritiskt granska, analysera och värdera pedagogiska, etiska och demokratiska konsekvenser av olika

metoder för bedömning, uppföljning och utvärdering 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Bedömningen sker genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en avslutande examinationsuppgift

som genomförs digitalt och presenteras enskilt och i grupp.

Underlaget ska vara sådant att individuella prestationer ska kunna särskiljas.

 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För att få betyget Väl godkänd (VG) krävs VG på den avslutande examinationsuppgiften.

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering görs i relation till kursens lärandemål och innehåll och genomförs i slutet av kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Litteraturlista  

PDG802, Styrdokument, bedömning och systematiskt 
kvalitetsarbete i förskola och skola

Steering documents, assessment and systematic quality work in 
preschool and school 

7,5 högskolepoäng/7.5 higher education credits

Grundnivå/First cycle

Antagen 2013–06-12 Gäller fr.o.m. Ht 2013

Obligatorisk litteratur

Aktuella lagar, förordningar, kommentarmaterial och allmänna råd gällande verksamheten 
samt internationella överenskommelser. (200 sid.)

Asp-Onsjö, L. (2011). Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Educare, 
2011/2, sid 39-56. Malmö: Malmö högskola. (18 sid.)

Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan i Selander, S. (Red). Kobran, 
nallen och majjen Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning sid 71 -90. 
Stockholm: Liber. www.skolverket.se (19 sid.)

Förskolan

Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (Red.). (2010). Bedömning i och av skolan –
praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 3. (30 sid.)

Skolverket (2011). Möte för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.  
Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se Kap 2, 3, 4, 7 (101 sid.)

Förskoleklass

Ackesjö, H. Frank, E. Herrlin, K. (2012). Förskoleklassens didaktik: möjligheter och 
utmaningar. Stockholm: Natur och Kultur (205 sid.)

Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (Red.). (2010). Bedömning i och av skolan –
praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 3. (30 sid.) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


Grundskolan

Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (Red.). (2010). Bedömning i och av skolan –
praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. Kap 4, 6, 8. (45 sid.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se (60 sid.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. 
www.skolverket.se (122 sid.)

Referenslitteratur

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Finland: Norstedts (200 sid.) 
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