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KURSPLAN

Ett förändrat uppdrag - att arbeta med förskolans läroplan
(uppdragsutbildning), 2,5 högskolepoäng

An Altered Assignment - Working with Preschool's Curriculum, 2,5 credits

Kurskod: UEFG12

Fastställd av: VD 2012-08-20

Gäller fr.o.m.: 2012-08-20

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Undervisningsområdet (50%) och sam-

hällsvetenskapliga området (50%)

Ämnesgrupp: PE1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Ha fördjupad förståelse för den historiska och ideologiska framväxen av förskolans styrning

• Ha utvecklat kunskap om hur en läroplan relaterar till Skollag samt hur förskolans läroplan är
uppbyggd

• Ha utvecklat förståelse för hur förskollärare och förskolechefer kan implementera läroplanens delar
i förskolans verksamhet

Innehåll
• Förskolans historik

• Politisk styrning

• Bedömning och dokumentation i förskolan, nationellt och internationellt

• Skollag och läroplan

• Begrepp i läroplanen (exempelvis lärande, utveckling och lek)

• Läroplanens olika målområden

• Förskolans uppdrag

• Systematiskt kvalitetsarbete i förskola

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Lärplattformen Ping Pong med ett virtuellt klassrum där studenten hittar allt studiematerial, länkar
till lektioner

• Individuella arbeten

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av:

• 1 digital tentamen

• 1 individuell reflektionsuppgift

För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att
studenten ska uppfylla lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs enligt av VD fastställda anvisningar. Den kursansvariga läraren är ansvarig för
att så sker.

Kurslitteratur
Riddersporre, Bim. & Persson, Sven. (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan.
Stockholm: Natur & Kultur.
(valda delar) 270 s

Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.
Stockholm: Fritzes. 74 s
(finns att ladda ner på Skolverkets hemsida)

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

Skollagen kap 1-9:
SOU. (2010:800). Skollagen: Med lagen om införande av skollagen (2010:800).
Stockholm: Nordstedts Juridik. 56 s
(finns att ladda ner Skolverkets och Regeringens hemsida)


