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Innehåll
Kursen är delvis uppbyggd kring verksamhetsförlagd utbildning i förhållande till aktuell forskning, samt på fördjupade studier
av såväl det vetenskapliga arbetets förutsättningar såsom dess tillämpningar. I denna del av kursen belyses och problematiseras
utbildningsvetenskapliga teorier samt vetenskapsteori. Vidare ingår kritisk granskning av olika metoder/ansatser i
vetenskapliga artiklar/examensarbeten valda i relation till förskolans verksamhet samt fördjupad informationssökning med
fokus på olika informationskällors relevans. Ledarskap, kommunikation och relationell kompetens belyses och problematiseras
inför AFU och via AFU-återkoppling. I kursen ingår 6 veckors AFU, där studenten förväntas ansvara för verksamhetens alla
delar.
Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 kritiskt granska olika vetenskapliga teorier, begrepp och metoder relevanta för forsknings- eller utvecklingsarbete
inom förskolan
 beskriva och argumentera för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen
 utifrån formulerat syfte och frågeställningar välja relevanta vetenskapsteorier och metod/-er relevanta för forskningseller utvecklingsarbete inom förskola
 söka,lokalisera och kritiskt granska olika typer av vetenskapliga källor relevanta för forsknings- eller
utvecklingsarbete inom förskola
 skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm med användandet av källhänvisningsteknik
enligt Harvardsystemet
 leda förskoleverksamheten med självinsikt i det egna ledarskapet
 observera, kartlägga och dokumentera barns utveckling och lärande på ett sätt som överensstämmer med mål och
syfte för förskolans verksamhet
 utifrån observationer och kartläggningar självständigt planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet
utifrån nationella mål, styrdokument, gällande arbetsplaner samt barns behov, tidigare erfarenheter och förutsättningar
 hantera oförutsedda situationer i verksamheten och vidta åtgärder utifrån dessa
 beskriva, problematisera och kritiskt granska sin egen yrkesrollsutveckling

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och arbetsplatsförlagd utbildning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Inlämningsuppgifter och seminarier.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Före kursstart inbjuds studenterna till kursplaneringsmöte. Utvärdering sker kontinuerligt och muntligt under kursens gång.
Vid kursslut genomförs en individuell skriftlig utvärdering. Resultatet av utvärderingarna är vägledande för utveckling av
kommande kurser och delges studenterna genom kursens kursrapport.
Övrigt
Kursen ingår i Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp.
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Ytterligare vetenskapliga artiklar med relevans för verksamhet i förskola (ca 300 s)
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