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Kursplan

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
The Child and Preschool - Educational Aspects of Preschool
30 högskolepoäng
30 credits

Ladokkod: 11FK20
Version: 7.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2014-11-18
Gäller från: VT 2015
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (G1F)
Utbildningsområde: Undervisning 50%, Verksamhetsförlagd utbildning 50%
Ämnesgrupp: Pedagogik
Förkunskapskrav: Godkänt resultat från all VFU i tidigare termin inom ramen för Förskollärarutbildning, 210 hp.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen ges den andra terminen i förskollärarutbildningen och har förskoledidaktiska utgångspunkter med störst fokus på de
yngsta barnen i förskolan. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning om förskolan som institution problematisera frågor
både om lekens och omsorgens betydelse i relation till de yngsta barnens lärande och utveckling och det egna ledarskapet.
Teorier för de yngsta barnens anknytning och vad dessa får för betydelse i praktiken diskuteras. Vissa för förskolan bärande
begrepp behandlas, exempelvis problematiseras barns perspektiv och barnperspektiv samt begreppet barndom och hur den
moderna barndomen kan gestaltas. Vidare behandlas och diskuteras språk och kommunikation samt matematik och matematisk
begreppsbildning på ett för studenten introducerande sätt och även språk- och matematikstimulerande miljöer identifieras. I
kursen diskuteras också betydelsen av samarbete mellan vårdnadshavare och förskolans personal. I kursen ingår
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med 6 hp där studenten ansvarar för vissa undervisningsmoment som skriftligt planeras
och utvärderas samt att studenten genomför observationer som presenteras i en rapport. Vidare behandlas hur digitala
lärresurser och estetiska lärprocesser kan användas som pedagogiska redskap. Studenterna möts i studiegruppsarbete där
innehållet i litteratur, föreläsningar och seminarier diskuteras och problematiseras inför examinationer. Vidare behandlas
vetenskapliga texter ur ett forskningsetiskt perspektiv.
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna









redogöra för hur synen på kunskap och lärande har förändrats över tid och hur detta har kommit till uttryck i olika
styrdokument för förskolan med särskilt fokus på matematik och matematisk begreppsbildning
redogöra för och diskutera innebörden i begreppen barnperspektiv och barns perspektiv samt barns möjligheter till
delaktighet med utgångspunkt i aktuell forskning och i relation till förskolans verksamhet
definiera samt resonera kring begreppen barndom och det kompetenta barnet med utgångspunkt i aktuell forskning
om begreppet "den moderna barndomen"
reflektera över hur det egna ledarskapet påverkar barnets socialisationsprocess med utgångspunkt i ett mångfalds-,
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
utifrån aktuell forskning redogöra för barns motoriska, sociala, emotionella, kommunikativa, språkliga och
matematiska utveckling och med hjälp av centrala begrepp och teorier diskutera hur dessa förmågor kan stimuleras
redogöra för relationen mellan omsorg, lärande och utveckling samt resonera kring förskollärarens roll och ansvar
samt kring hur detta kan komma till uttryck i förskolan
beskriva och motivera hur grundläggande matematiska begrepp kan introduceras för barn i förskoleåldrarna samt
exemplifiera hur man på olika sätt kan arbeta för att utveckla barns matematiska medvetenhet
skriftligt redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande och hur den kan stimulera barns fantasi,
inlevelseförmåga och förmåga till samarbete











redogöra för hur kreativa språk- och matematikutvecklande miljöer kan skapas och utvecklas i förskolan
skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av källhänvisningsteknik
enligt Harvardsystemet
diskutera hur arbetslaget, andra företrädare för verksamheten samt vårdnadshavare kan samverka för barns bästa
använda observationer som metod i samband med verksamhetsförlagd utbildning samt analysera insamlade data i
relation till yrkesroll och/eller barns utveckling
planera, leda och utvärdera aktiviteter samt muntligt och skriftligt redogöra för arbetsprocessen och dess resultat
visa förmåga att omsätta ämneskunskaper till undervisning i förskolans verksamhet
granska och bedöma för kursens innehåll relevanta vetenskapliga texter ur ett forskningsetiskt perspektiv
redogöra för hur digitala lärresurser och estetiska lärprocesser kan användas för att stimulera barns lärande och
utveckling med koppling till förskolans pedagogiska praktik
kommunicera kursinnehållet med barn och yrkesverksamma

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, arbete i studiegrupp, workshops och verksamhetsförlagd utbildning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuell skriftlig tentamen, litteraturseminarier med individuella inlämningsuppgifter, närvaro på och omdöme från
verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, individuell skriftlig rapport, enskild didaktisk reflektion samt individuell muntlig
redovisning.
Vid underkänt betyg vid det första examinationstillfället på verksamhetsförlagd utbildning har studenten endast rätt till
ytterligare ett examinationstillfälle.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Studenterna inbjuds till kursplanering innan kursen påbörjas. Efter halva tiden sker en muntlig mittkursvärdering och vid
kursslut genomförs en enskild och skriftlig kursvärdering. Resultatet av utvärderingarna är vägledande för utveckling av
kommande kurser och delges studenterna genom kursens kursrapport samt publiceras enligt högskolans rutiner.
Övrigt
Kursen ingår i Förskollärarutbildning, 210 hp.
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http:www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (16 s)
Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Helena (2012). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm:
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