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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse för innebörden av begreppen utbildning, undervisning och
lärande samt relationen dem emellan
– visa förståelse för hur olika teoretiska perspektiv kan påverka innehållet i undervisning
 
Färdighet och förmåga
– kunna analysera och reflektera över begreppet undervisning utifrån styrdokument och i
relation till den egna undervisningen
– planera och genomföra undervisning samt analysera dess innehåll i relation till lek, omsorg,
skapande och värdegrundsarbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– analysera och värdera undervisning i förskolan i förhållande till lek, omsorg, lärande och
värdegrund

Kursens innehåll I kursen ingår att utifrån forskning och med stöd i teoretiska perspektiv problematisera och
diskutera undervisning i relation till lek, omsorg, lärande och värdegrundsarbete i förskolan. I
detta ingår även att planera, leda och dokumentera undervisning i förskolan med stöd i
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styrdokument.
 
Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörd i, och relationen mellan, begreppen
utbildning, undervisning och lärande. Detta ska sättas i relation till förskolans traditioner och
till en pedagogisk praktik.

Undervisning Föreläsningar, praktiska och teoretiska seminarier

Förkunskaper Förskollärarexamen

Examinationsform Kursen examineras muntligt och skriftligt, genom seminarier som förutsätter aktivt
deltagande och genom inlämningsuppgifter.

Betyg Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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