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Innehåll
Kursen ges på avancerad nivå och utifrån estetiskt didaktiskt perspektiv fördjupas barns lärande med fokus på kommunikation
så som språk och matematik. Vidare behandlas tematiska, multimediala arbetssätt i syfte att främja en meningsskapande miljö
för alla barn. Med ett inkluderande synsätt behandlas flerspråkiga barns situation och hur förskoleverksamheten kan stötta
dessa barn i sin utveckling av svenska och modersmål (L1). I kursen ingår att kunna använda sig av, analysera och kritiskt
förhålla sig till kartläggnings- och bedömningsinstrument för barns språk- och matematikutveckling. Vidare ingår att med stöd
av digitala redskap kunna erbjuda en kreativ miljö där barnen utvecklar kommunikativa och sociala förmågor. I kursen ingår
att bearbeta vetenskapliga texter utifrån de olika perspektiv som texterna representerar. Under den arbetsplatsförlagda
utbildningen studeras barns samspel och kommunikationsförmåga. Studenten skall engagera och aktivera barns lärprocesser
inom olika kunskapsområden och kunna planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna på sin arbetsplats. I kursen ingår att
skriva en rapport.
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten på fördjupad nivå kunna
 redogöra för och problematisera aktuell didaktisk forskning med relevans för barns språkliga, matematiska och
estetiska lärprocesser i relation till meningsskapande i förskolan
 förhålla sig kritisk till olika teorier och metoder för språkliga och matematiska lärprocesser
 redogöra för och problematisera olika villkor för hur barn med annat modersmål (L1) än svenska kan stödjas i sin
språkutveckling, såväl i svenska som i sitt modersmål
 redogöra för, kritiskt granska och utvärdera den fysiska, sociala och kulturella miljöns betydelse för alla barns
möjligheter till meningsskapande
 redogöra för och kritiskt granska olika metoder för att på ett tidigt stadium kartlägga, identifiera och förebygga
kommunikativa svårigheter
 planera, genomföra, utvärdera och kritiskt granska ett didaktiskt tematiskt arbetssätt där de estetiska arbetsformerna
används för att undersöka och bearbeta olika kunskapsområden
 utifrån estetiska lärprocesser planera, genomföra, utvärdera och kritiskt granska ett didaktiskt arbete med fokus på
barns lärande
 redogöra för, tillämpa och motivera användandet av olika digitala redskap för att stödja barns utveckling
 kritiskt granska och analysera olika vetenskapliga texter med relevans för kursens innehåll och yrkesrollen
 skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och använda källhänvisningsteknik enligt
Harvardsystemet



kommunicera kursens innehåll med barn och yrkesverksamma

Undervisningsformer
Föreläsningar, workshops, seminarier, gestaltande seminarier, studiegruppsarbete och arbetsplatsförlagd utbildning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Kursen examineras via enskild skriftlig tentamen, enskilda skriftliga inlämningsuppgifter, opponering, gestaltning,
arbetsplatsförlagda uppgifter samt genom att på fördjupad nivå analysera och problematisera det egna arbetet i en enskild
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
Före kursens start inbjuds studenterna till kursplaneringsmöte. Utvärdering sker muntligt under kursens gång samt med
enskild, skriftlig utvärdering efter kursens slut. 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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