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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om olika aspekter av barns identitet och socialisation.
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på barns kommunikation och socialisation.
- visa kunskap om hur barnlitteratur och informations- och kommunikationsteknik används
och uttrycks i förskolan.
 
Färdighet och förmåga
- problematisera användningen av dokumentation i didaktiskt och pedagogiskt arbete.
- förstå och diskutera olika mediers funktion samt barns multimodala uttryck och
gestaltningar.
- visa färdighet i barns socialisation, kommunikation och språk.
- planera och genomföra en vetenskaplig undersökning.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förstå och värdera kommunikation, socialisation och dokumentation.



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll I kursen behandlas barns socialisation, identitet och grupprocesser, barns in- och
exkluderingar och hur detta påverkar barnets utveckling.
Kursen behandlar även barnets kommunikation och språk. Vidare behandlas barnlitteraturens,
informations- och kommunikationsteknikens betydelse för förskolebarns kommunikativa
processer och uttryck. Dokumentation som förhållningssätt och verktyg belyses och fördjupas
inom kursens ram. Metoder för teoretiskt och praktiskt genomförande av en enkel
vetenskaplig undersökning behandlas.

Undervisning Föreläsningar kring centrala teman i kursen, seminarier, arbete i studiegrupper.

Förkunskaper Godkänt resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, Förskolepedagogik och didaktik 60
hp samt godkänd VFU

Examinationsform Skriftlig och muntlig redovisning med stöd av IKT.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Barns socialisation och kommunikativa
processer

12 hp Betyg: AF

0020   Kurssammanhållande vetenskapligt arbete 3 hp Betyg: AF


