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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 ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för förskolepedagogik och förskoledidaktik i nordiskt och internationellt perspektiv
- visa kunskap och förståelse för olika forskningsfält inom förskoleområdet
- visa kunskap om innehåll och arbetssätt i förskoleklass
 
Färdighet och förmåga
- problematisera och reflektera utifrån teoretiska perspektiv och gjorda erfarenheter
- visa förmåga att utifrån pedagogiskt arbete (vfu) göra bedömningar och argumentera utifrån
relevanta vetenskapliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av barnets rättigheter
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och analysera såväl nationella som internationella rapporter
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Kursens innehåll I kursen ansvarar studenten för att informera partnerförskolan om eget påbörjat
forskningsarbete. Vidare ingår i kursen att studenten fördjupar kunskapen om förskolan och
förskolepedagogik/-didaktik i nordiskt och internationellt perspektiv samt förutsätts att kritisk
kunna granska några internationella rapporter som har förskola och förskoleklass i fokus. I
kursen ingår även att följa och granska utgivning av aktuell nationell och internationell
forskning vilket konkret innebär att ta fram och presentera några valda artiklar från en årgång
ur en internationell tidskrift. Innehåll och förutsättningar för ledarskap i pedagogiskt
utvecklingsarbete fördjupas. Valbar fördjupning
 
 
 
 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, fältstudier.

Förkunskaper Godkänt resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och i Förskolepedagogik och didaktik
motsvarande 90 hp. Samtliga i utbildningen föregående moment/kurser av
verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkända

Examinationsform Skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och muntlig och skriftlig tentamen.

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

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
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