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Innehåll
Kursen utgår från studenternas egna erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskolan samt aktuell forskning om förskolan som
institution. Kursen problematiserar frågor både om lekens och omsorgens betydelse i relation till barns lärande och utveckling
och det egna ledarskapet. Vissa för förskolan bärande begrepp behandlas, exempelvis problematiseras barns perspektiv och
barnperspektiv samt begreppet barndom och hur den moderna barndomen kan gestaltas. Språk och kommunikation samt
matematik behandlas och diskuteras. Utifrån studenternas tidigare erfarenheter och pågående arbete, teorier, aktuell forskning,
litteratur, styrdokument och riktlinjer diskuterar och problematiseras betydelsen av samarbete mellan vårdnadshavare och
förskolans personal samt hur digitala lärresurser och estetiska lärprocesser kan användas som pedagogiska redskap.
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 språk, kommunikation och matematik
 redogöra för och diskutera innebörden i begreppen barnperspektiv och barns perspektiv och barns möjligheter till
delaktighet med utgångspunkt i aktuell forskning och yrkeserfarenhet i relation till förskolans verksamhet, samt
definiera och resonera kring begreppen barndom och det kompetenta barnet
 reflektera över relationen mellan omsorg, lärande och utveckling och hur det egna ledarskapet påverkar barnets
socialisationsprocess med utgångspunkt i ett mångfaldsperspektiv samt utifrån egna erfarenheter och pågående arbete
i förskola problematisera förskollärarens roll och ansvar och hur detta kan komma till uttryck i förskolan
 redogöra för barns motoriska, sociala, emotionella, kommunikativa, språkliga och matematiska utveckling samt
diskutera och redogöra för hur kreativa och skapande miljöer kan skapas och utvecklas i förskolan
 beskriva och motivera hur grundläggande matematiska begrepp och teorier kan introduceras för barn i
förskoleåldrarna samt utifrån egna erfarenheter exemplifiera hur man på olika sätt kan arbeta för att utveckla barns
matematiska medvetenheter
 redogöra för och i relation till yrkeserfarenheter diskutera lekens betydelse för barns lärande och hur den stimulerar
barns fantasi, inlevelseförmåga och förmåga till samarbete i relation till yrkeserfarenheter
 redogöra för och reflektera över hur digitala lärresurser och estetiska lärprocesser kan användas för att stimulera barns
lärande och utveckling genom att använda egna erfarenheter i praktiskt arbete i förskolan
 diskutera hur arbetslaget, andra företrädare för verksamheten samt vårdnadshavare kan samverka för barns bästa samt
relatera detta till egna erfarenheter av arbete med barn i förskola
 visa förmåga att omsätta egna ämneskunskaper till undervisning i förskolans verksamhet




använda observationer som metod i samband med arbetsplatsförlagd utbildning samt analysera insamlade data i
relation till yrkesroll och/eller barns utveckling
kommunicera kursinnehållet med barn och yrkesverksamma

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, arbete i studiegrupp, workshops samt erfarenhetsbaserad dokumentation och arbetsplatsförlagda
moment på studentens arbetsplats.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuell skriftlig tentamen, litteraturseminarier med enskilda inlämningsuppgifter, arbetsplatsförlagda uppgifter samt
enskild skriftlig rapport.
Examination sker dels genom bedömning av reell kompetens, dels genom bedömning av i kursen förvärvad kunskap.
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 på Institutionen för pedagogiks hemsida.
Övrigt
Kursen ingår i Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan, 210 hp.
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