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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-06-02 och senast reviderad

2012-06-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2012-09-01. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

2. Inplacering
Kursen ges som del av specialisering i lärarprogrammet och den erbjuds även som fristående kurs.

Kursen riktar sig till blivande lärare i förskola och för verksamhet med barn inom förskolans verksamhetsfält.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

För att räknas som specialisering inom lärarprogrammet krävs godkänt resultat i Allmänt utbildningsområde

termin 1, samt en inriktning om 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av inriktningen skall vara

godkända vid kursstart. För att följa kursen som fristående kurs krävs genomgången barn- och

ungdomspedagogisk utbildning, lärarutbildning eller motsvarande kunskaper, samt erfarenhet av pedagogiskt

arbete i förskola, fritidshem, skola eller motsvarande.

 

4. Innehåll
Kursen omfattar följande innehållsliga områden:

teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller inom aktuell barnpedagogisk forskning avseende syn på

barn, barndom, kunskap och lärande samt samhällets ramar i form av styrdokument 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PDG510, Förskolan - en arena för små barns lärande om andra,
omvärlden och sig själva, 15,0 högskolepoäng

Preschool - an Arena for Small Children´s Learning about Others, the
World Around and Themselves, 15.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Pedagogik och didaktik G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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förskolan som miljö för lek och lärande genom samspel för de yngsta barnen (1-3 år) 

dokumentation som verktyg för utveckling av pedagogisk verksamhet och små barns lärande 

observation som pedagogisk och vetenskaplig metod för att synliggöra relationer mellan pedagogisk

verksamhet och barns lärande 

förskolan som en multietnisk och mångkulturell arena 

föräldrars och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i verksamheten 

Med utgångspunkt i verksamhet i förskolan bearbetar de studerande egna och gemensamma frågeställningar i

relation till kursens innehållsliga teman. Olika aspekter av värdegrund, såsom delaktighet, inflytande och

demokrati, kulturell mångfald, identitet och genus problematiseras och diskuteras inom ramen för kursens

teman.

 

5. Mål
Kursens övergripande mål är att de studerande skall utveckla kompetens enligt läraruppdraget riktad mot

verksamhet med förskolebarn och att de studerande fördjupar sina kunskaper om hur de skapar: miljöer som

utmanar barns intresse, lustfyllt engagemang, meningsskapande och förståelse av andra, omvärlden och sig

själva.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

redogöra för bärande budskap inom olika teoretiska perspektiv på barn, barndom, lärande och samhällets

ramar i form av styrdokument för förskolan 

beskriva med utgångspunkt i ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet hur man kan

dokumentera, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten med barnen i förskolan i enlighet

med samhällsuppdragen 

redovisa hur samverkan med barns föräldrar och vårdnadshavare kan formas med syfte att öka deras

kunskaper om delaktighet och inflytande i verksamheten 

Färdighet och förmåga

analysera och problematisera förskolan som miljö för lek och lärande för de yngsta barnen 

observera och analysera interaktionsmönster i förskolans pedagogiska verksamhet i relation till aktuell

forskning och styrdokument 

diskutera hur utformande av pedagogiska praktiker kan stödja små barns kommunikation, lek och samspel

med kamrater 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över möjligheterna att ta tillvara de lärandemöjligheter som finns i förskolan i ett mångkulturellt

samhälle 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Former för

bedömning relateras till kursens innehåll och lärandemål. Vid bedömning används underlag från

litteraturseminarier, skriftliga inlämningar, muntliga presentationer. Information om kursens examinerande

moment lämnas vid kursintroduktionen.
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8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Betygskriterier anges i studiehandledningen.

 

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas mot kursens lärandemål och resultaten skall bli föremål för diskussion mellan lärare

och deltagare i kursen. Värdering skall ske skriftligt efter avslutad kurs samt muntligt vid ett tillfälle under

kursens gång.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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PDG510 FÖRSKOLAN – EN ARENA FÖR SMÅ BARNS LÄRANDE OM ANDRA, 
OMVÄRLDEN OCH SIG SJÄLV, 15 HÖGSKOLEPOÄNG

LITTERATURLISTA

 

Alvestad, Torgeir (2010). Barnehagens relasjonelle verden – små barn som kompetente 
aktører i produktive forhandlinger. Göteborg studies in educational sciences 294. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (248 s.)

Gjems, Liv (2011). Barn samtalar sig till kunskap. Lund: Studentlitteratur. (149 s).

Johansson, Eva (2011). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 
förskolan. Forskning i fokus 6. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se (256 s.)

Fleer, Marilyn (2011). ’Conceptual play’: Foregrounding imagination and cognition during 
concept formation in early years education.  Contemporary Issues in Early Childhood,  
12(1), 224-240. (16 s.)

Hundeide, Karsten (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – Barns livsvärldar. 
(Kap. 1-3, 11-12) Lund: Studentlitteratur. (ca 60 s.).

Kultti, Anne (2009). Tidig flerspråkighet i förskolan. I Sonja Sheridan, Ingrid Pramling 
Samuelsson & Eva Johansson (red), Barns tidiga lärande. En tvärstudie om förskolan 
som miljö för barns lärande (s. 215-237). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
http://gupea.ub.gu.se (22 s.)

Markström, Ann-Marie (2007). Att förstå förskolan – vardagslivets institutionella ansikten. 
Lund: Studentlitteratur. (236 s.)

Pramling Samuelsson, Ingrid. & Asplund Carlsson, Maj (2003). Det lekande lärande barnet i 
en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB. (240 s.) 

Rogoff,  Barbara  (2008).  Observing  sociocultural  activity  on  three  planes:  Participatory 
appropriation, guided participation, and apprenticeship. I K. Hall, P. Murphy & J. Soler 
(Red.),  Pedagogy and practice: Culture and identities (s.  58-74). Milton Keynes: The 
Open University. (Original publicerat 1995). (16 s.)

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Barns lärande – fokus i 
kvalitetsarbete. Stockholm: Liber. (109 s.)

Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid. & Johansson, Eva (2010). Förskolan – arena 
för barns lärande. Stockholm: Liber. (124 s.)

1

http://hdl.handle.net/2077/22776
http://www.skolverket.se/


Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes.  (16 
s.)

Sommer, Dion (2005). Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld (2:a rev 
upplagan). (Kap. 1 & 7). Stockholm: Runa. (ca 50 s.)

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (Kap. 2 & 3). 
Stockholm: Prisma. (ca 50 s.)

Vygotsky, Lev (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. (111 s.)

Aktuella artiklar ca 60 sidor.  

Referenslitteratur
 
Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.). (2009). Leka för att lära. Utveckling, kognition och

kultur. Lund: Studentlitteratur. (250 s.)

Johansson, Eva (2008). Gustav får visst sitta i tjejsoffan! Etik och genus i förskolebarns 
världar. Stockholm: Liber. (224 s.)

Mauritzson, Ulla & Säljö, Roger (2003). Ja vill va Simba å du ä Nala.  I E. Johansson & I. 
Pramling,  Samuelsson  (Red.),  Förskolan  –  barns  första  skola! (s  159-196).  Lund: 
Studentlitteratur. (40 s.)

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Flerspråkighet i förskolan – en metod och

referensmaterial. www.skolverket.se (187 s.)

Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 
(48 s.)

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur.     
(218 s.) 

2


