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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod UKG535

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Undervisningsområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
 
Kunskap och förståelse
 
-	analysera hur begreppen makt och demokrati förhåller sig till kategoriserings- och
diskrimineringsgrunder och hur detta påverkar förskolans pedagogiska verksamhet
 
 
Färdigheter och förmågor
 
-	kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska
verksamheten
-	kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingarna
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
-	värdera och förhålla sig till samhälleliga och egna demokrati- och värdegrundsståndpunkter
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Kursens innehåll I kursen behandlas den svenska förskolans demokratiuppdrag utifrån officiella nationella och
internationella demokrati-, jämlikhets- och jämställdhets- och medborgarskapsmål som ligger
till grund för förskolan av idag. Vidare fokuseras begreppen makt, normalitet och demokrati i
förhållande till sociala kategoriserings- och diskrimineringsgrunder och dess påverkan på
arbetet i samhället och förskolan. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar

Förkunskaper Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, samt motsvarande 45 hp i Förskolepedagogik och
didaktik

Examinationsform Skriftliga uppgifter samt examinerande seminarier
Antalet tillfällen för examinationer begränsas till fem – i enlighet med Högskoleförordningen
(1993:100) 21§

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Förskolans värdegrund 7,5 hp Betyg: AF


