
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

Arbetslagets uppdrag och undervisning i förskolan 7,5 hp
The Mission and Teaching Requirements for Teams in Preschool 7.5 cr

Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2020-12-15 VT2021

Fördjupning G1N

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod UKU000

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Undervisningsområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för förskolans och arbetslagets uppdrag samt innebörden av begreppen utbildning
och undervisning
- redogöra för barns perspektiv och barnperspektiv
- beskriva relationen mellan omsorg, lek och lärande.
 
Färdighet och förmåga
- genomföra och dokumentera undervisning utifrån gemensam planering i arbetslaget
- utvärdera och analysera undervisning i relation till omsorg, lek och lärande utifrån
gemensam uppföljning i arbetslaget
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- bedöma och värdera arbetslagets undervisning och dokumentation i förskolan
- identifiera egna styrkor och behov av kunskapsutveckling.

Kursens innehåll Centralt i kursen är att diskutera barnskötarens roll och arbetslagets uppdrag i relation till
förskolans styrdokument samt diskutera innebörd i begrepp såsom utbildning, undervisning
och lärande. Vidare fördjupas förståelsen av vilken roll förskolan har i att uppfylla alla barns
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behov av trygghet och stöd för lärande.  Betydelsen av omsorg, lek och lärande betonas och
diskuteras i ett helhetsperspektiv utifrån begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. I
kursen ingår även att genomföra och dokumentera undervisning utifrån gemensam planering
och uppföljning i arbetslaget. Detta för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten samt
identifiera egna styrkor och behov av fortsatt kunskapsutveckling.  

Undervisning Seminarier och föreläsningar.

Förkunskaper Barnskötarutbildning.

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination.

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Arbetslagets uppdrag och undervisning i
förskolan

7,5 hp Betyg: UV


