
KURSPLAN

Kurskod: BIF600

Bedömning i förskola och förskoleklass, 7,5 hp
Assessment Practices in Pre-School and Pre-School Class, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-05-13
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. visa fördjupad kunskap om kvalitetsbedömning av förskola och förskoleklass som en 
del av utbildningssystemet i Sverige,

2. kunna problematisera undervisning i relation till bedömning av barns och elevers 
utveckling och lärande,

3. kunna kritiskt granska olika kartläggningsinstrument och test av barns förmågor 
vilka används i förskola och förskoleklass,

4. visa god förmåga att genomföra samtal om barns utveckling och behov i syfte att 
skapa goda förutsättningar för barnets personliga, sociala och kunskapsmässiga 
utveckling och välbefinnande i förskola och förskoleklass,

5. visa god kommunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 120 hp från förskollärarprogrammet inklusive 7,5 hp 
verksamhetsförlagd utbildning inom programmet (LGFÖR).

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell skriftlig uppgift (lärandemål 1, 2, 3 och 5)
• seminarium med muntlig individuell redovisning (lärandemål 2, 3 och 5)
• rollspel i grupp där individuell prestation bedöms (lärandemål 4 och 5)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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