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Mål Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för förskollärares förhållningssätt och bemötande av barn ur olika perspektiv
- förstå samband mellan barns initiativ, inflytande, ansvarstagande och begynnande
värderingar
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i
förskolan
- visa kunskaper om samtalsmetodik och det professionella samtalet.
 
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa förmåga att tillägna sig färdigheter som är värdefulla för ett demokratiskt ledarskap i
förskolan
- göra bedömningar av olika sätt att hantera konflikter
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- problematisera och etiskt förhålla sig till bedömning och dokumentation

Kursens innehåll I kursen behandlas ledarskapets institutionella inramning,  att forma eller formas av. Vidare
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behandlas det egna förhållningssättets betydelse för barns begynnade ansvarstagande och
demokratiska värderingar, liksom förhållningssätt och bemötande av barn ur olika perspektiv
samt förskolläraren som pedagogisk ledare.
Kursen tar också upp det professionella samtalet liksom bedömning och dokumentation av
förskolebarns lärande ex portfolio, individuella utvecklingsplaner och utvärderingsverktyg.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, tillämpande övningar

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

Examinationsform Skriftliga inlämningsuppgifter, examinerande seminarier.

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

Moment 
0010   Utbildningsvetenskaplig kärna 3: Ledarskap och
sociala re...

5 hp Betyg: AF


