
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-09-19 att gälla från och med

2011-11-01. 

 

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, förskoleklass, fritidshem, grundskolans första årskurser 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, en inriktning om minst

60 högskolepoäng samt kurs 1, Förskolan - en arena för små barns lärande om andra, omvärlden och sig

själva, i specialiseringen Små barns kommunikation och interaktion i förskolan, eller motsvarande kunskaper.

För att följa kursen som fristående kurs krävs genomgången barn- och ungdomspedagogisk utbildning,

lärarutbildning eller motsvarande kunskaper samt erfarenhet från pedagogiskt arbete i förskola, fritidshem

och skola eller motsvarande. Om de studerande läser kursen som fristående kurs, krävs dessutom att de har

tillgång till lämplig verksamhet för genomförande av fältstudier.

 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PDG511, Lärande i samspel i förskolan - små barns interaktion och
kommunikation, 15,0 högskolepoäng

Collaborative Learning in Preschool - Young Children´s Interaction and
Communication, 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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4. Innehåll
Kursen syftar till att de studerande fördjupar sina kunskaper om hur de skapar olika kreativa och

meningsskapande miljöer för lärande och samspel inom förskolans och skolans verksamhet. 

Innehåll i kursen omfattar följande:

Kunskap om skapande processer som kommunikativa former för förståelse och vetande ur lärar- och

barnperspektiv.  

Medier som kulturella uttryckssätt i förskolan och skolans kontext utifrån ett historiskt och ett

samhällsperspektiv.  

Didaktisk kunskap och kompetens för att kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera kreativa

miljöer för barns lärande och utveckling. 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

Redogöra för olika skapande former som kulturella uttryck i förskolans och skolans kontext.  

Analysera och beskriva hur medier bidrar till barns lärande i förskolans och skolans verksamhet. 

Färdighet och förmåga 

Bearbeta och utveckla redskap för att upptäcka, förhålla sig till och använda barns erfarenheter, intressen

och uttryck som utgångspunkter och resurser för meningsskapande.  

Visa didaktiska färdigheter genom att planera, genomföra och utvärdera egen verksamhet i relation till

kursens innehållsliga teman. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kritiskt granska samhällets medieutbud som riktas mot barn. 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Former för bedömning och examination relateras till kursens innehåll och upplägg. Följande moment utgör

grund för examination och är därför obligatoriska: 

Redovisning tema 1  

Redovisning tema 2  

Presentation av kulturarbete  

Granskning av media 

För bedömningen ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Olika

examinationsformer kommer att tillämpas. Information om kursens examinationsuppgifter ges vid

kursintroduktionen.  

 

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
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9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas och resultaten skall bli föremål för diskussion mellan lärarna på kursen och

representanter för studenterna. Denna diskussion skall avrapporteras till kursansvarig. Utvärdering ska ske

dels efter avslutad kurs och dels vid minst ett tillfälle under kursens gång.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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