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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
-beskriva olika aspekter av förskolläraryrkets villkor
-beskriva förskolans historiska utveckling, organisation och styrdokument
 
Färdighet och förmåga
-reflektera över sina förutsättningar för arbete i förskolan
-visa grundläggande tekniska färdigheter i användningen av IT för kommunikation och
samarbete
-visa kommunikativ färdighet i tal och skrift
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-etiskt förhålla sig till barn, föräldrar och personal

Kursens innehåll Kursen behandlar skolväsendets historia, organisation och villkor  samt förskolans
kunskapstraditioner och idéarv.
Vidare studeras skolformers utveckling, uppdrag och styrdokument inklusive läroplansteori
med speciellt fokus på förskolan.
I kursen reflekterar studenten över sin egen roll som blivande förskollärare i relation till
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uppdraget och förskolepedagogiken.
Kursen ger även en introduktion till teoretiska perspektiv på lek och lärande i förskolan
 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A eller
Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a-U)
Undantag ges för kravet på Engelska B/Engelska 6. 

Examinationsform Examinerande seminarier
Skriftliga inlämningsuppgifter

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

Begränsningar Antalet examinationstillfällen begränsas till fem i enlighet med Högskoleförordningen
(1993:100) 6 kap. 21§.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.
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