
Sida 1 

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. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSPLAN

Kulturmöten i förskolan 15 hp
Cultural Encounters in Preschool 15 cr

Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2020-03-06 VT2021

Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod UKG549

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Verksamhetsförlagd utbildning 67.0 %
Undervisningsområdet 33.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för teorier om barns utveckling, identitet och lek
- beskriva aspekter av förskolans kultur, kulturmöten och kulturella uttryck
- observera och identifiera barns interaktioner, behov och förutsättningar i förskolans miljö
- visa kännedom om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 
Färdigheter och förmåga
- jämföra, problematisera och tillämpa teorier om barns utveckling, identitet, behov,
förutsättningar, lek och IT i förskoleverksamheten.
- sätta mål för, planera och genomföra pedagogisk verksamhet utifrån målgrupp,
ämnesinnehåll och styrdokument
- reflektera över egna förutsättningar vad gäller kommande yrkesutövning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten kommunicera och förankra förskolans
värdegrund
- reflektera över den pedagogiska verksamheten i det praktiska arbetet med stöd av teoretiska
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perspektiv
 

Kursens innehåll I kursen behandlas det pedagogiska ledarskapets dimensioner i en mångkulturell förskola.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor som berör förskolans olika kulturer inom ramen för
förskolans verksamhet.  Som utgångspunkt för detta introduceras teorier kring barns kulturer
och kulturella uttryck i relation till teman som identitet, utveckling, interaktion lek och IT i
förskolan. I kursen belyses beprövad erfarenhet och teoretiska perspektivs möjligheter för
problematisering av yrkespraktiken. Vidare behandlas i kursen komparativ kulturanalys i ett
nationellt och internationellt perspektiv samt FN:s konvention om barns rättigheter. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning 

Förkunskaper Godkänt resultat i utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp och i förskolepedagogik och didaktik
45 hp

Examinationsform Muntlig, skriftlig och praktisk examination

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

Övriga föreskrifter Antalet examinationstillfällen för moment 0010 begränsas till fem i enlighet med
Högskoleförordningen (1993:100) 21§.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Kulturmöten 5 hp Betyg: AF

0020   Verksamhetsförlagd utbildning 10 hp Betyg: UV


