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Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha utvecklat kunskaper och förståelse , färdigheter och förmågor samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt rörande nedanstående kursmål:

a) Visa förståelse för och kunna beskriva innebörden i begreppen Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet samt 
värdera vad detta innebär för förskollärares uppdrag och professionsutveckling likväl som för utveckling av 
förskolans utbildning och undervisning.

b) Redogöra för innebörden av att leda kollegialt lärande och identifiera sin egen utvecklingspotential angående 
processledning.

c) Identifiera och problematisera utmaningar som kan uppstå i en arbetsgrupp under en utvecklingsprocess samt 
visa förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt i olika komplexa situationer.

d) Kunna beskriva förskollärarens ledarskap och förskolans uppdrag i helhetsperspektiv med specifikt fokus på 
förskollärarens ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning. 

e) Visa förmåga att inta ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt samt visa förståelse för dessa förhållningssätts 
betydelse i kollegiala och kollektiva lärandeprocesser

f) Visa förmåga att handleda kollegor och genom kreativa metoder och olika samtalsformer leda kollegiala 
lärandeprocesser för utveckling av förskolans utbildning och undervisning

g) identifiera hur såväl den planerade som den spontana undervisningens förutsättningar kan utvecklas genom att 
analysera olika former av underlag för dokumentation och utvärdering i relation till vetenskaplig grund, såsom teorier 
om kunskap och lärande samt relevant forskning inom fältet

Kursinnehåll
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – innebörd för förskolans verksamhet och förskollärares uppdrag.  

Att leda kollegialt lärande – handledning för utveckling av utbildning och undervisning

Processledning, kreativa metoder, samtalsformer och gruppers utmaningar

Förskollärarens ledarskap och förskolans uppdrag i helhetsperspektiv  

Olika lärandeteorier med koppling till/konsekvenser för undervisning och utbildning.

Analys och kritisk granskning av undervisning och utbildning för vidareutveckling av verksamheten med koppling till 
teorier och vetenskaplig grund
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lärandeaktiviteter i kursen består av föreläsningar och lektioner, gruppövningar, seminarier och individuella studier 
av litteratur och artiklar. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att 
aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid 
grupparbeten av olika slag. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Mål a,b,c,e, och f examineras genom seminarier med tillhörande inlämningar.  
Mål d och g examineras genom muntlig presentation med tillhörande skriftliga inlämningar.

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Byréus, K. (2020). Lagom ovanligt: handledning med kreativa metoder. (Upplaga 1). Studentlitteratur. 
Cederberg- Scheike, A. (2022). Praktisk handbok i kollegialt lärande. Leda utvecklingsarbete i skola och förskola. 
Studentlitteratur. 
Hjälmeskog, K., Andersson, K., Gullberg, A. & Lagrell, K. (2020). Didaktik i förskolan. (Första upplagan). Gleerups. 
Skolforskningsinstitutet (2020). Hur ska man veta vad forskningen säger?: om vetenskaplig kunskap och hur man 
kan förhålla sig till vetenskapliga resultat. Skolforskningsinstitutet. (Nedladdningsbar PDF) 
Skolforskningsinstitutet (2021). Undersöka, utforska och lära naturvetenskap: undervisning i förskolan. 
Skolforskningsinstitutet. (Nedladdningsbar PDF) 
Skolforskningsinstitutet (2019). Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor: undervisning i förskolan. 
Skolforskningsinstitutet (Nedladdningsbar PDF) 
Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket. Hämtad från 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001 
Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar: samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Skolverket. (Nedladdningsbar PDF) 
Säljö, R. (2022). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (Andra upplagan). Gleerups. 
 
Vetenskapliga artiklar samt Kompendium tillkommer. 
 
Referenslitteratur: 
Eidevald, C. & Engdahl, I. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande 
och utveckling. Liber. 
Forsling, K. (2020). Hur tänkte du nu?: Digitala verktyg och kollegiala lärprocesser i förskolan. Barn, 38(2), 57–73. 
https://doi.org/10.5324/barn.v38i2.3706 
Heikkilä, M., Andersson Schaeffer, J., Saler, K., Lillkvist, A., Lindberg, M. / Engman, J. (2020). Rum i förskolan - för 
barns lek och lärande. Natur & Kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarier: Att leda kollegialt 
lärande med tillhörande 
inlämningar

U G# 4 Obligatorisk H22

0002 Muntlig presentation med 
tillhörande skriftliga inlämningar

U G# 3,5 Obligatorisk H22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-10-04
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