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Innehåll
Kursen ges som termin tre i förskollärarutbildningen. I kursen behandlas och problematiseras förskolans verksamhet utifrån
barnens perspektiv och barns socialisering samt deras möjligheter att utveckla sin skapande förmåga. Fokus riktas mot
estetiska lärprocesser samt lekens betydelse för barns utveckling och lärande ur olika aspekter samt mot hur barns nyfikenhet
och vetgirighet skall mötas och utmanas. Viktiga inslag utgörs av hur arbetet med språk och kommunikation samt
grundläggande matematik i form av rumsuppfattning, tal och mönster liksom användningen av digitala verktyg och pedagogisk
dokumentation kan gestaltas i förskolans vardag. Tonvikt läggs på barns olika kommunikationsformer samt hur dessa skall ges
möjlighet att utvecklas i förskolan som institution. I kursen ingår fältstudier där barn intervjuas om sitt språkliga skapande.
Studenterna arbetar tematiskt där innehållet i litteratur, föreläsningar, seminarier och fältstudier diskuteras och problematiseras.
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 redogöra för hur estetiska lärprocesser kan användas i ett tematiskt arbete för förskolan
 diskutera och problematisera begreppen barnkultur och barns kultur
 redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande av kommunikation, språk och matematik
 beskriva och problematisera de yngre barnens lek ur olika lekteoretiska perspektiv
 redogöra för betydelsen av att barn får möjlighet att uttrycka sig på varierande sätt samt diskutera hur barn i skapande
lek kan uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter
 identifiera, skapa och utveckla lärandemiljöer i förskolan som stimulerar alla barns litteracitetsutveckling
 beskriva barns språkliga kulturskapande och dess värde för deras muntliga språkutveckling och den språkliga och
kulturella variationen i förskolan ur ett barnperspektiv
 redogöra för hur ett medvetet och kreativt val av barnlitteratur kan stimulera språk- och identitetsutveckling
 redogöra för och diskutera olika sätt som barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt hur barns tillit till den egna
förmågan kan stärkas
 redogöra för muntliga språkliga uttrycksformer, deras kopplingar till skriftspråkets symboler samt deras kognitiva och
kommunikativa funktioner och problematisera hur barns multimodala berättande kan tas tillvara i förskolan
 redogöra för teorier kring och betydelse av barns tillägnande av matematisk kompetens med fokus på
rumsuppfattning, tal och mönster
 tillämpa digitala verktyg som pedagogiska redskap för barns lärande och utveckling
 redogöra för pedagogisk dokumentation som metod för uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetet i förskolan
för att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser
 argumentera med stöd i vetenskapliga texter



skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användandet av källhänvisningsteknik
enligt Harvardsystemet

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i studiegrupp samt fältstudier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Kursen examineras genom litteraturseminarier med individuella muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter, skriftlig
tentamen, redovisning av projektarbete, deltagande i workshops samt redovisning av fältstudier.
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 påbörjats. Efter halva tiden sker en gemensam mittkursvärdering och vid
kursslut genomförs en enskild skriftlig kursvärdering. Resultatet av utvärderingarna är vägledande för utveckling av
kommande kurser och delges studenterna genom kursens kursrapport.
Övrigt
Kursen ingår i Förskollärarutbildning, 210 hp.
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