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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om hållbar utveckling på lokal och 
global nivå, samt inspireras till att arbeta praktiskt och kreativt med hållbarhetsfrågor i 
förskolan och förskoleklass.
 
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. utifrån aktuella data och rapporter kunna diskutera och problematisera begreppet 
hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv,

2. kunna uppmärksamma hållbarhetsfrågor som berör arbetet i förskola och 
förskoleklass,

3. utifrån relevant litteratur, aktuell forskning och styrdokument kunna ge förslag på 
samt reflektera över förhållningsätt och aktiviteter som ger barn och elever 
möjlighet att utveckla förståelse för de olika delarna av hållbar utveckling,

4. kunna använda sig av praktiska och kreativa metoder för att utforska och 
kommunicera hållbarhetsfrågor tillsammans med barn,

5. visa god komunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning inom 
Förskollärarprogrammet (LGFÖR).

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1, 2, 3 och 5)
• gruppuppgift som redovisas muntligt och med hjälp av IKT (lärandemål 3, 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
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Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

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
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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