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Utbildningsområde

Naturvetenskapliga området 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa kunskap om grundläggande ekologiska begrepp med relevans för hållbar utveckling
2. visa förståelse för förskolans värdegrund som en del av hållbar utveckling
3. redogöra för begreppet hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel
4. visa didaktisk förmåga att arbeta med hållbar utveckling på ett engagerande sätt som kan ta
tillvara och utveckla barns förståelse för miljöfrågor
5. kommunicera globala, regionala eller lokala miljöfrågor.

Kursens innehåll

Världens resurser, energins flöden och materians kretslopp
Ekologiska principer och förutsättningar för hållbar utveckling, definitioner och begrepp
Olika perspektiv på begreppet hållbar utveckling
Lokala, regionala och globala miljömål
Klimat och energianvändning och andra aktuella miljöfrågor
Mänskliga rättigheter
Gestaltande arbetsformer för att förstå och bearbeta miljöfrågor
Möta barns frågor som berör miljö och hållbarhet
Utveckla arbete med hållbar utveckling i förskolan

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök. Deltagande i
seminarier, övningar och studiebesök är obligatoriskt.

Förkunskaper

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, Barns skapande och estetiska lärande 30 hp eller
motsvarande samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning.

Examinationsform

Skriftlig och muntlig examination

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Teori

3hp

Betyg: AF

0020 Övningar och studiebesök

2hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

