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Innehåll
Kursen syftar till att studenten utifrån erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskolan utvecklar grundläggande kunskaper om
och förståelse av hur naturvetenskaplig och teknisk ämnesteori integreras med didaktik. Fokus ligger på hur denna verksamhet
kan bedrivas för att inspirera, stödja och utmana barns intressen och lärande inom dessa områden. Det innehåll som behandlas
rör hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Mer specifikt behandlas: ekologi, kretslopp, artkunskap, människokroppen,
hälsa och livsstil, fysisk aktivitet, lek och utomhuspedagogik. Kemiska processer gällande luft och vatten behandlas. Teknik
behandlas i form av konstruktioner och tekniker. Undervisningen i kursen tar sin utgångspunkt i konkreta aktiviteter som
förskolebarn intresserar sig för, sysselsätter sig med och utforskar. Under kursen läggs stor vikt vid erfarenheter från
workshops och arbetsplatsförlagd utbildning. I kursen integreras det naturvetenskapliga och tekniska innehållet också med
estetiska inslag, matematik, språk, litteratur, lek och digitala lärresurser. Hälsa och välbefinnande samt närmiljöns betydelse
och utformning bearbetas i relation till barns möjligheter att utforska, lära och utvecklas. Under kursen behandlas aktuell
forskning och teorier om barns lärande och utveckling med fokus på det naturvetenskapliga området liksom vilka didaktiska
konsekvenser val av arbetssätt kan få. Barnintervjuer behandlas både som innehåll och metod. I kursen ingår arbetsplatsförlagd
utbildning där studenten genomför vissa undervisningsaktiviteter med utgångspunkt teoretisk och didaktisk kunskap samt egna
erfarenheter.
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 redogöra för det i kursen ingående ämnesteoretiska innehållet och för aktuell forskning och teorier om barns lärande
och utveckling inom naturvetenskap och teknik samt visa förmåga att omsätta detta i den egna verksamheten
 diskutera och problematisera hur barns tankar utmanas genom att pröva, resonera om, och förhålla sig till
naturvetenskapliga och tekniska fenomen samt reflektera kring vilka didaktiska konsekvenser valet av arbetssätt kan
få
 söka, planera, genomföra och förklara enkla experiment som kan användas för att utveckla barns förståelse för den
egna kroppen
 redogöra för naturens kretslopp och växters och djurs beroende av varandra i det ekologiska systemet samt identifiera
ett urval av svenska vilda växter, svampar och djur
 undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen samt beskriva ämnens egenskaper och förklara kemiska
processer som förekommer i förskolebarns vardag
 beskriva och analysera någon aspekt inom teknikutveckling och dess påverkan på samhället utifrån olika aspekter av
en hållbar utveckling samt redogöra för hur detta kan utgöra ett innehåll i förskolans verksamhet









redogöra för hur arbetsplatsens utemiljö kan förbättras och utvecklas i syfte att skapa en mer stimulerande miljö i ett
naturvetenskapligt perspektiv när det gäller lek, lärande, motorisk utveckling, hälsa och välbefinnande samt
säkerhetsaspekter
utifrån den egna pedagogiska praktiken redogöra för hur skapande processer/estetisk verksamhet och lek kan bidra till
barns nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik och dess betydelse i vardagen
redogöra för hur barns lärande i matematik med fokus på rums- och taluppfattning kan utvecklas genom
naturvetenskapliga och tekniska aktiviteter
kritiskt granska det naturvetenskapliga innehållet i digitala lärresurser, fakta- och sagoböcker samt använda och
samtala kring dessa i den egna barngruppen
intervjua, observera och genomföra naturvetenskapliga och tekniska aktiviteter med en grupp barn samt analysera de
didaktiska konsekvenserna
kommunicera kursinnehållet med barn och yrkesverksamma

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, studiegrupp, workshops, studiebesök, arbetsplatsförlagda studier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Enskilda skriftliga inlämningsuppgifter/redovisningar, enskilda skriftliga salstentamina, deltagande i workshops och seminarier
samt arbetsplatsförlagda uppgifter.
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 kursplaneringsmöte inför kursen. Under kursen genomförs två kursvärderingar, en muntlig
mittkursvärdering och en enskild, skriftlig kursvärdering vid kursens slut. Resultatet av den enskilda skriftliga kursvärderingen
är vägledande för utveckling av kommande kurser och delges studenterna genom publicering enligt de riktlinjer som gäller på
institutionen.
Övrigt
Kursen ingår i Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp.
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